XIII CONCURS DE FOTOGRAFIA UAO CEU
Solidaritat UAO CEU
El XIII concurs de fotografia de la Universitat Abat Oliba CEU, aquest any s’ha escollit com a tema la
Solidaritat a la nostra universitat, i és obert a tots els nostres estudiants.
Bases del Concurs:
1. Temàtica
Una de les característiques de la Universitat Abat Oliba CEU, és precisament la solidaritat i la generositat
amb que s’abracen diferents causes humanitàries. La universitat, fomenta en els seus estudiants el
compromís crític i ètic amb la societat a través d’una formació integral de les persones, que han de ser
capaços de desenvolupar-se com a professionals i éssers humans amb valors en la línia de les paraules
del Papa Francisco: “la Universitat com a lloc de formació de la solidaritat”.
És per aquest motiu, que aquest any volem invitar a tots els nostres estudiants a fotografiar aquests
valors solidaris, humanistes, espirituals, transcendents...que ens envolten. Volem que surtin a la llum
totes aquestes petites i grans labors que sabem que algunes persones particulars o amb grups de la UAO
CEU, estan fent arribar a llocs tan diferents com son a Barcelona, Benín, Etiòpia o Nepal (entre d’altres)
per donar no només els premis a les millors fotografies, sinó contribuir d’alguna manera a la visibilitat de
totes les causes, rendint un petit homenatge a la gran labor social que es fa des de la nostra universitat.
2. Inscripció i admissió d’imatges
La inscripció és gratuïta.
El termini per a l’admissió de les imatges és de l’11 al 28 de febrer ambdós inclosos.
Tots els estudiants que participin, hauran d’enviar un e-mail a estudiants@uao.es amb l’assumpte
‘concursfoto’, indicant el títol de la foto, nom i cognom a més d’un telèfon de contacte.
3. Requisits tècnics
S’admetran fins a un màxim de tres fotografies per autor.
Les fotografies podran ser indistintament en blanc i negre o color.
La fotografia haurà de ser en format JPG, en resolució 20 x 30 cms y 300 ppp. L’arxiu de la imatge haurà
d’anar acompanyat d’un breu text explicatiu, en el que s’haurà de destacar els valors o accions
concretes que es vol ressaltar i que inclogui el nom del grup, la persona o l’entitat solidaria de la UAO
CEU a la que fa referència la fotografia.
L’incompliment de qualsevol dels requisits suposarà la desqualificació automàtica de l’obra.
4. Criteris del jurat
Els criteris del jurat són els següents:

•

La qualitat de la imatge (estètica i tècnica).

•

L’adequació del contingut de la imatge a la temàtica proposada en aquesta edició del concurs.

•

L’originalitat de l’obra.

El jurat es reserva el dret a descartar les imatges que no reuneixin un mínim de requisits de qualitat,
que, si és així, no seran seleccionades.
La UAO CEU es reserva el dret de comprovar l'autenticitat de les fotos i descartar les que siguin
sospitoses de manipulació.
5. Premis
Es concediran dos premis:
• 1 primer premi, la dotació del qual serà de 200 €*.
• 1 segon tremir, la dotació del qual serà de 150 €*.
En el cas de que les imatges hagin assolit la qualitat suficient com per a ser publicades, les fotografies
guanyadores i finalistes, amb menció específica als seus autors i a les obres solidaries a las que facin
referència, podran ser publicades en el pròxim número de la revista Letras de Batalla.
6. Comunicació del Premi
Als guanyadors del concurs de fotografia se’ls comunicarà telefònicament el seu premi. El lliurament
d’aquets premis es realitzarà en l'acte institucional de la UAO CEU que la vicerectora d'Estudiants
indiqui, en aquest cas serà el dia 7 de març, celebració de la festivitat de Sant Tomàs d’Aquino. Els
premiats es comprometen a assistir a la cerimònia de lliurament.
7. Drets i obligacions
Totes les fotografies seleccionades podran ser exposades en qualsevol mitjà propi de la UAO CEU.
Els autors de les fotografies premiades cedeixen a la Universitat Abat Oliba CEU les facultats d'ús, de
difusió, de distribució, de comunicació pública, d’exhibició i de reproducció de l’obra en qualsevol mitjà
propi o aliè a la UAO CEU.
8. Acceptació
La participació en el concurs suposa l’acceptació de totes i cadascuna de les bases del concurs i la
resolució inapel·lable del jurat.

*La retenció fiscal corresponent del 19% serà aplicada, segons Llei 35/2006 i article 75 del Reglament 439/2007.

