BASES - I CONCURS FOTOLOG 2019
● Tema: el fiber.
● Participants: Qualsevol persona aficionada o professional de la fotografia. És
●

●
●

esctrictament obligatori ser membre de la FIB: estudiant, PDI, PAS.
Obres:
○ Màxim de 2 per concursant.
○ Tècnica lliure en blanc i negre o color.
○ Inèdites, sense haver estat premiades en un altre concurs.
Presentació: S’hauran d’enviar al correu defib@fib.upc.edu amb l’assumpte
“FOTOLOG2019 - pseudònim” .
Identificació: Al cos del correu electrònic constarà el nom del participant, el
pseudònim i el nom de cada imatge presentada. A més a més, es pot incloure una
breu descripció de cada fotografia (No obligatori).
Termini d’admissió: Fins el 03/11/19

●
● Jurat: Composat per persones vinculades al món de la fotografia i a la DEFIB.
● Veredicte: Es farà públic el dia 11 de novembre del 2019.
● Premis:

Premi Instagram: SDXC CARD 128GB
Les imatges seran publicades al compte de la delegació (@defib.upc), es votarà
mitjançant un comentari. Es consideraran vots vàlids aquells que segueixin
@defib.upc.
Premi DEFIB: 1TB HARD-DISC
●

Exposició: S’exposaran al web de DEFIB.

Notes addicionals:
1. Qualsevol cas no previst en aquestes bases serà resolt per l’entitat organitzadora.
2. Els organitzadors s'eximeixen de qualsevol responsablitat en vers les imatges
presentades.
3. Cada autor/a és fa responsable de possibles drets d'imatge.
4. La participació en aquest concurs suposa l’íntegra acceptació d’aquestes bases.
5. L’organització es reserva el dret de declarar deserts alguns premis, d’atorgar
accèssits, de retirar les participacions que no compleixin aquestes bases o provin
d’eludir-les i de demanar informació als participants per assegurar el bon
funcionament del concurs. La interpretació d’aquestes bases i la decisió sobre allò
no regulat per aquestes correspon a l’organització.
6. L’organització es reserva el dret de treure una fotografia del concurs si aquesta pot
ser ofensiva.

