5a edició del Concurs de Fotografia
“La Primavera”
Autor
S'hi poden presentar tots els membres de la comunitat universitària de UIC Barcelona a títol
individual (es pot presentar d’una a tres fotografies).
Temàtica
Es tracta de reproduir en imatges la primavera del 2018. No es publiquen ni s’accepten
arxius amb continguts contraris al dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar o a la imatge
de les persones, o contraris a l’ideari de UIC Barcelona.
Presentació
Les fotografies s’han d’enviar al Servei d’Estudiants (estudiants@uic.es):
● El format fotogràfic ha de ser digital: arxiu JPEG i resolució mínima de 1.200 píxels.
● No s’accepten els fotomuntatges, ni fotografies que hagin estat manipulades.
● Cada fotografia presentada ha de portar un títol.
La falta d’alguna d’aquestes dades o l’incompliment de qualsevol dels requisits suposa la
desqualificació automàtica de l’obra.
Jurat
El jurat estarà constituït per experts de UIC Barcelona, que valoraran els treballs presentats i
atorgaran el premi, segons el seu criteri, a les millors composicions. Tanmateix, el jurat es
reserva el dret de declarar desert el premi si la qualitat de les fotografies no és prou bona.
La decisió del jurat no es podrà apel·lar i no s’atorgarà més d’un premi per participant.
Premi
Es lliurarà un primer premi valorat en 100 € i un segon premi valorat en 50 €. Tots dos per
gastar a l’FNAC.
La participació en aquest concurs implica l’acceptació d’aquestes bases.
UIC Barcelona es reserva el dret d’acceptar i publicar les fotografies presentades.
Drets de reproducció: s’entén que els participants autoritzen sense limitació de sistemes,
mitjans, ni països, la reproducció de les seves obres sense abonament de drets. Els

concursants es responsabilitzen de qualsevol reclamació per drets d’imatge. El fet de
participar en aquest concurs suposa l’acceptació total d’aquestes bases. La resolució que
s’hagi d’adoptar per qualsevol incidència no prevista en aquestes bases correspon a la
Universitat Internacional de Catalunya, que l’ha de resoldre amb el millor criteri, sense que
cap recurs sigui procedent.
Contacte: estudiants@uic.es

