
 

 

 

VII CONCURS FOTOGRÀFIC FACULTAT DE DRET SANT RAIMON DE PENYAFORT 
2016 

 
La Facultat de Dret convoca el VII Concurs Fotogràfic amb motiu de la festivitat del nostre patró 
Sant Raimon de Penyafort. 
 

BASES 
 
1. TEMA  
El motiu o tema de les fotografies és la Facultat de Dret, tant en el seu vessant material, 
espacial o físic, com en el seu vessant personal i humà, és a dir, fent referència al personal 
d’aquesta: PAS, PDI i alumnat.  
 
2. PARTICIPANTS  
Hi podran participar tots els membres de la comunitat universitària: alumnat, professorat o 
personal d’administració i serveis.  
 
3. REQUISITS  

 Les fotografies podran ser en blanc i negre o color.  

 Cada concursant podrà presentar un màxim de 2 fotografies. Hauran de ser originals i 
no haver sigut premiades en altres concursos o exposicions.  

 No s’hi acceptaran fotomuntatges. Només seran permeses correccions mínimes de color 
i lluminositat.  

 La dimensió de la fotografia és lliure, però haurà de guardar un marge mínim de 5 cm 
des de la fotografia fins a la vora de la cartolina, negra o blanca, sobre la qual anirà 
muntada, que haurà de tenir una dimensió de 40cm x 50cm.  

 
4. IDENTIFICACIÓ  

 Les i els concursants hauran de presentar l’obra sota un pseudònim, el qual haurà 
d’aparèixer al dors de cada fotografia, com també el títol d’aquesta.  

 Cada fotografia haurà d’anar dins d’un sobre i, en l’exterior d’aquest, caldrà posar: VII 
Concurs Fotogràfic Facultat de Dret Sant Raimon de Penyafort.  

 Dins d’aquest sobre, a més de l’obra, hi haurà un altre sobre tancat, en l’exterior del 
qual haurà d’aparèixer el pseudònim i el títol de la fotografia. En l’interior d’aquest 
segon sobre caldrà introduir:  

- Una fitxa amb les dades de l’autor/a següents: títol de la fotografia, pseudònim, 
nom i cognoms, domicili, DNI, telèfon i correu electrònic. 

- Un suport digital (CD o DVD) amb la fotografia en format JPG o TIFF i en alta 
resolució.  

 
5. LLIURAMENT I TERMINI D’ADMISSIÓ  
Les obres podran ser presentades en la Secretaria de la Facultat de Dret fins al dia 10 de febrer 
de 2016.  
 
 



 

 

 
 
6. JURAT  
El jurat estarà constituït per: 

 El vicerector de Cultura, Esports i Política Lingüística o persona en qui delegue. 

 El degà de la Facultat de Dret o persona en qui delegue. 

 La vicedegana de Cultura, Comunicació i Promoció Lingüística. 

 L'administrador delegat del centre o persona en qui delegue. 

 El delegat de la Delegació d'Estudiants de la Facultat de Dret o persona en qui delegue. 
 
La decisió del jurat es farà pública en la pàgina web de la Facultat de Dret el dia 19 de febrer de 
2016.  
 
7. PREMIS  

Primer: una Tablet BQ Edison 3 mini 16G 8” 

Segon: un E-Book Energy system Screenlinguth 6” 

Tercer: un Urban Revolt power bank mAh 

 
8. LLIURAMENT DE PREMIS  
Tindrà lloc en un acte públic el dia i l’hora anunciats amb la deguda antelació, dins de la 
setmana cultural. 
 
9. EXPOSICIÓ  
Les i els participants cediran a la Universitat d'Alacant amb caràcter gratuït: 

 El dret a reproduir, distribuir i difondre total o parcialment, a través del qualsevol 
procediment i/o mitjà, tangible o intangible, on-line o off-line les fotografies 
presentades a concurs per a finalitats acadèmiques o de difusió de la Universitat i els 
seus estudis, fent constar en tot cas la seua autoria. 

 El dret a transformar les obres tècnicament en la mesura en què açò siga necessari per a 
adequar-les al format, imatge o aparença d'Internet o qualsevol altra tecnologia. 

 
10. OBSERVACIONS FINALS  

 Les fotografies premiades quedaran a disposició de la Facultat de Dret.  

 Les no premiades podran ser retirades personalment del deganat durant el mes de 
març. Les obres que no siguen retirades s’entendrà que han sigut cedides a la Facultat 
de Dret.  

 La Facultat no es responsabilitza del possible deteriorament o pèrdua que les fotografies 
pogueren sofrir durant la seua manipulació. 

 La participació en aquest concurs suposa l'acceptació de totes les seues bases. 

 Qualsevol cas no previst en les presents bases serà resolt pel jurat. 
 

 


