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5. Premis 

Es concediran dos premis: 

 1 premi del jurat, la dotació del qual serà de  200 €*. 

 1 premi del públic a la fotografia compartida en Instagram amb el hastag: #concursofotouaoceu 

que més ‘likes’ hagi obtingut fins el 28 de febrer, la dotació del qual serà de 150 €*. 

 

En cap cas els premis es podran declarar deserts.  

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  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 aquelles fotografies en les quals apareguin persones en primer pla, hauran d’anar acompanyades 

del seu consentiment per presentar‐les a concurs i poder exposar‐les en qualsevol mitjà propi de la UAO 

CEU.  El  document  de  la  cessió  dels  drets  d’imatge  es  pot  descarregar  a  través  del  CampusNet,  a  la 

carpeta d’alumnat.  

Així mateix, totes les fotografies seleccionades podran ser exposades en qualsevol mitjà propi de la UAO 

CEU. 

Els/les  autors/res 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 les fotografies 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. 

 


