Concurs de Fotografia
“Instantànies de cooperació”

1. Concurs
El Centre de Cooperació al Desenvolupament (CCD) de la Universitat Politècnica de València (UPV) convoca
la primera edició del concurs fotogràfic “Instantànies de cooperació”.
Les fotografies han d’abordar directament la temàtica del concurs i s’han d’ajustar a les bases fixades pel
CCD i que posem tot seguit.

2. Temàtica
Les instantànies han d’estar vinculades a activitats desenvolupades amb la col·laboració i/o el suport del
CCD, han de tindre relació amb la cooperació al desenvolupament, l’educació per al desenvolupament, les
desigualtats nord-sud, la problemàtica de la pobresa, el desenvolupament humà sostenible o la participació
social.
Restaran eliminades automàticament del concurs les fotografies que puguen resultar ofensives cap a altres
cultures, països o institucions.

3. Participants
Tenen dret a participar-hi tots els membres de la comunitat universitària de la UPV: personal docent i
investigador (PDI), personal d’administració i serveis (PAS), alumnat regularment matriculat, personal
investigador en formació (beques) i membres del col·lectiu ALUMNI UPV.
Tots els participants accepten aquestes bases, així com la interpretació que en facen els organitzadors.

4. Lliurament i format
Les propostes s’han de lliurar, en un sobre tancat, al CCD (Edifici NEXUS, 4a planta. Camí de Vera, s/n,
46022 - VALÈNCIA), o en el registre d’entrada oficial de la UPV als campus de Gandia i d'Alcoi, incloent la
imatge en paper, en format DINA4, i una versió digital en CD, amb els requisits següents:
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o Format jpg.
o Mida mínima 1,5 M.

Cada participant pot presentar fins a un màxim de tres fotografies, aquestes han de ser originals, inèdites
(no publicades en cap altre suport, inclòs el digital), no han d’estar pendents de votació en cap altre
concurs, ni tampoc haver estat premiades.

Donat el cas, l’autor o autora seria desqualificat

immediatament.
Cada fotografia ha de tindre: un títol que pot incloure un comentari breu o una reflexió de l’autor o autora;
Així mateix, no es permet la manipulació de la instantània a través d’un mètode extern a la càmera amb
què es va fer.
A més a més, amb cada treball, es lliurarà un altre sobre tancat en el qual hi haja les dades personals, que
s’han d’omplir en el model adjunt a les bases de la convocatòria:
o Títol de la fotografia en la part posterior del sobre.
o Nom i cognoms de l’autor o l’autora.
o Escola, departament, institut, centre o servei de la UPV al qual pertany.
o Número de DNI o passaport.
o Adreça postal.
o Telèfon.
o Adreça de correu electrònic.
o Justificant de pertinença a la UPV (fotocòpia de la matrícula o del carnet d’alumne o alumna o del
PAS/PDI).

Cada participant ha de ser l’únic responsable de les reclamacions que es puguen produir per la vulneració
de qualsevol dret a tercers, incloent-hi sense caràcter limitatiu drets de propietat intel·lectual o industrial i
drets d’imatge, i comprometre’s a deixar indemne el CCD com a organitzador.

5. Terminis
El termini de lliurament de propostes finalitza el dia 30 d’abril de 2014 a les 14.00 hores.
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6. Premi
L’ organització del concurs atorga tres guardons:
o Un primer premi dotat amb 200 euros bruts.
o Dos accèssits. Votació via pàgina Facebook del Centre de Cooperació per al Desenvolupament.
o Menció d’honor – Exposició del treball en la Trobada Universitats i actors del sistema internacional
d’ajuda al desenvolupament que se celebrarà a l’edifici Nexus - UPV.

7. Drets
Totes les propostes es queden en el CCD de la UPV. Les persones que han participat en el concurs donen el
seu consentiment perquè les fotografies presentades puguen ser emprades en exposicions, activitats o
material de difusió del CCD, sense que implique cap pagament o contraprestació més enllà de l’associada al
premi del concurs, a més de poder ser modificades amb la finalitat d’adaptar-les a diferents documents
gràfics i/o audiovisuals que el CCD considere convenient.
El CCD es reserva també el dret a modificar aquestes bases i canviar o cancel·lar la convocatòria d’aquest
concurs en qualsevol moment. En el cas de modificació o cancel·lació, el CCD ho farà públic mitjançant els
seus canals habituals.

8. Incompliment
El Centre de Cooperació per al Desenvolupament declararà no vàlids els treballs que no compleixin els
requisits exposats en aquesta convocatòria.

9. Jurat
La valoració dels treballs presentats al concurs la fa un jurat multidisciplinar designat pel CCD per a l’efecte,
constituït per:
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o Rosa Puchades Pla – Vicerectora de Responsabilitat Social i Cooperació.
o Tècnic del Centre de Cooperació per al Desenvolupament.
o Professor o professora de Belles Arts.
o Votació popular: s’atorgaran dos accèssits a les imatges que tinguen un nombre major de vots en la
pàgina de facebook del CCD.

La participació en aquest concurs exclou immediatament poder formar part del jurat.
El jurat pot declarar nul el concurs quan, al seu parer, les propostes presentades no tinguen la qualitat
suficient o si comproven que els participant tenen algun tipus d’incompatibilitat amb l’establert en
aquestes bases.

10. Resolució
La valoració final del jurat és inapel·lable i la relació de guanyadores i guanyadors del concurs es farà
pública de manera visible en la pàgina web del CCD (www.accd.upv.es) i en la pàgina Facebook del CCD
(www.facebook.com/ccd.upv). El Centre de Cooperació es posarà en contacte directament amb les
persones que hagen estat premiades.

València, 26 de març de 2014

Signat: Rosa Puchades Pla
Vicerectora de Responsabilitat Social i Cooperació
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ANNEX I
FORMULARI DADES CONCURSANT

Nom:

…………………………………………………………………………………………………………………………………….............................................................................

Cognoms:

………………………………………………………………………………………………………………………………………….......................................................................

Escola/ Departament/ Institut/ Centre de servei*:
DNI/Passaport:
Adreça Postal:
Telèfon:

…………………….....................................................................................

………………………………………………………………………………………………………………………………………………....................................................

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………….......................................................................

Adreça de correu electrònic:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

*adjunteu justificant de pertinença a la UPV (fotocòpia de la matrícula o del carnet de la UPV)
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