Bases de participació en el concurs de fotografia del repte de
benvinguda a la UdL APP de la Universitat de Lleida
LEMA: Racó preferit de la UdL.
ORGANITZADOR: Coordinació de Rectorat.
MOTIVACIÓ:
En el marc de la posada en marxa de la nova UdL APP es vol donar la
benvinguda al nou estudiantat usuari amb la convocatòria del premi de
fotografia Racó preferit de la UdL. Al mateix temps, es vol donar una major
visibilitat a la nova UdL APP i incentivar-ne la utilització.
BASES DEL CONCURS:
1. Per participar és necessari ser estudiant o estudianta de la UdL durant el
curs acadèmic 2018-2019. Queden exclosos els treballadors i les
treballadores de la UdL.
2. El tema de la fotografia ha d'estar relacionat amb el lema del concurs,
Racó preferit de la UdL.
3. No s'acceptaran imatges presentades en altres concursos.
4. L’estudiantat participant podrà presentar fins a un màxim de tres
fotografies, cadascuna amb un títol diferent.
PRESENTACIÓ:
1) La tramesa de les imatges es realitzarà mitjançant l’apartat del repte de
la UdL APP.
2) Es demanarà als guanyadors del concurs les imatges originals amb major
resolució.
3) El termini de presentació finalitzarà el dilluns 25 de febrer de 2019 a les
23.59 hores, qualsevol fotografia enviada posteriorment quedarà exclosa
del concurs.
PREMI:
S'estableix un premi que consistirà en una impressora de fotos de butxaca.
El Jurat es reserva el dret de declarar desert el premi.
5) El lliurament de premi serà públic i s'anunciarà a través de les xarxes
socials de la UdL.

JURAT:
1) El jurat estarà format pel coordinador de Rectorat, la cap del Negociat de
Promoció i Publicitat, el tècnic especialista en comunicació digital i el tècnic
d’Audiovisuals.
2) El jurat determinarà la fotografia guanyadora del concurs a partir de la
valoració dels elements tècnics, estètics, creatius i de qualitat, així com la
idea que transmeti en relació al concepte reflectit en el títol.
EXPOSICIÓ DE LES FOTOGRAFIES:
Les fotografies presentades s’exposaran a través dels diferents canals de
comunicació de la UdL.
DRETS D'IMATGE:
1) En cap cas s'acceptaran fotografies on els drets de propietat intel·lectual
no pertanyin íntegrament a la persona participant.
2) En cas que en les fotografies apareguin persones identificables, caldrà
aportar el seu consentiment per escrit, d'acord amb el model d’Autorització
de cessió d’imatge que figura en l’annex d’aquest document.
3) L'organització del concurs es reserva el dret a no admetre aquelles
fotografies que puguin vulnerar drets fonamentals de la intimitat o la
dignitat de les persones.
4) L'organització del concurs, en cap cas, assumirà responsabilitats sobre la
publicació d'imatges de menors d'edat, ni les conseqüències que se'n
puguin derivar.
5) Els participants accepten que les seves fotografies siguin visibles per tots
els canals de difusió de la UdL.
6) L'organització es reserva el dret d'utilitzar les imatges del concurs en
futures activitats de la Universitat de Lleida. Sempre es farà constar l'autoria
de la fotografia i en cap cas tindrà finalitats comercials.

Tots els participants accepten les bases d'aquest concurs. L'organització es
reserva el dret de donar de baixa la participació al concurs a totes les
persones participants que no respectin aquestes bases.

Annex
Autorització de cessió d’imatge

(nom de la persona que surt a la fotografia)

amb DNI____________________________________________, autoritzo a
(nom de la persona autora de la fotografia)

amb DNI____________________________
per tal que la meua imatge sigui fotografiada a l’efecte de ser presentada
d’acord amb les bases del Concurs de fotografia del repte de benvinguda a
la UdL APP de la Universitat de Lleida que organitza Coordinació de Rectorat
de la Universitat de Lleida.

(signatura)

Lleida, _______ de febrer de 2019

