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Concurs de fotos del Campus del Baix 

Llobregat -10 anys BCBL 

 

Participa en una de les activitats dels 10 anys de la 

Biblioteca  del Campus del Baix Llobregat, fes una foto  

del Campus  i guanya  fantàstics premis! 

Objectius  

Amb motiu del desè aniversari de la Biblioteca del Campus del Baix Llobregat, s’organitza un 

concurs fotogràfic que pretén fer participar a la comunitat UPC  fomentant la creativitat dels 

aficionats a la fotografia i recopilant elements i imatges d’interès de la vida universitària en 

general. 

Tema 

La vida universitària al campus del Baix Llobregat. Busquem fotografies de qualsevol aspecte 

de l’entorn universitari (Biblioteca, Bar, Aules, classes, laboratoris, espais exteriors, festes, 

activitats acadèmiques, etc.) on l’element important són les persones i la seva manera de 

relacionar-se amb l’entorn universitari. 

Participants 

Podran participar al concurs tots els membres de la UPC (estudiants, PDI i PAS) “vinculats al 

Campus “, l’obra dels quals s’ajusti a les bases d’aquest concurs. 

Presentació de les fotografies 

 Cada participant pot lliurar un màxim de 3 fotografies, tot i que un autor no pot rebre 

més d’un premi 

 El concursant ha de ser l’únic titular dels drets de les fotografies que presenta. Les 

persones que apareguin a la fotografia han d’haver signat els drets d’imatge que 

s’adjunten. (Autorització drets  d’imatge).  Aquesta autorització no caldrà enviar-la. 

 Les fotografies han de contenir una imatge representativa de la temàtica del concurs, 

es poden realitzar amb qualsevol tipus de càmera i s’hauran de lliurar en suport digital. 

No està permès barrejar diverses imatges com collage o composicions. 

 Les imatges seran en format JPG. Cada imatge s’enviarà adjunta per WeTransfer 
https://www.wetransfer.com/ al destinatari de correu: biblioteca.cbl@upc.edu 

 En el tema del missatge s’indicarà el títol de la foto. Al cos del missatge s’hi farà 
constar: títol de la foto, un text curt que expressi les intencions de l’autor que el van 
portar a captar el moment amb la seva càmera: nom de l’autor, telèfon, adreça 

https://www.wetransfer.com/
mailto:biblioteca.cbl@upc.edu


2 
 

electrònica, data i lloc on s’ha pres la foto. El nom del fitxer adjunt no tindrà més de 10 
caràcters. 

 

Acceptació dels treballs 

Termini d’entrega de les fotografies: del  11 al 31 d’octubre de 2016 

Jurat 

El jurat s’encarregarà, en funció de les fotos rebudes, de seleccionar-ne un grapat que seran 

sotmeses a votació popular.  

El jurat està format per: 

1 representant de la biblioteca 

1 representant de l’EETAC 

1 representant de l’ESAB 

El delegat del rector al Campus 

1 secretari 

Votació 

Només els membres de la comunitat universitària tenen dret a vot. Entre el 14 i el 30 de 

novembre les fotografies pre-seleccionades  pel jurat podran ser votades. Es podrà votar una 

sola vegada i només es podrà votar 1 fotografia per usuari. 

Premis 

 1er Premi- 1 pack d’experiències Smartbox amb un cap de setmana per a dues 

persones. 

 2n Premi -  1 pack d’experiències Smartbox amb  un sopar per a dues persones. 

 3r Premi -  1 pendrive de 64 Gb 

Lliurament de premis 

Els premis es lliuraran al mes de desembre, coincidint amb algun esdeveniment que s’organitzi 

al Campus i que es comunicarà oportunament. 

 

Autoria i drets d’autor 

 

Les persones participants declaren que són titulars dels drets d’autor de les fotografies 

presentades en el marc del concurs. 
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Les persones participants cedeixen de forma no exclusiva a la Universitat Politècnica de 

Catalunya els drets de reproducció, distribució i comunicació pública a qualsevol mitjà (inclòs 

Internet) de les fotografies, així com la seva adaptació o transformació amb finalitats de 

conservació i/o difusió. Les fotografies s’utilitzaran exclusivament amb finalitats de difusió dels 

serveis universitaris i sense fer-ne, en cap cas, un ús comercial. 

 

Dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar, i a la pròpia imatge 

 

Les fotografies presentades en el marc del concurs han de respectar el dret a la intimitat de les 

persones i a la pròpia imatge d’acord amb la Llei orgànica 1/1982, de 5 de maig, de protecció 

civil del dret a l'honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge. Els participants es 

comprometen a estar en possessió del consentiment exprés de les persones que puguin veure 

afectat els seus drets a l’honor, la intimitat personal, familiar i a la pròpia imatge. (Document 

autorització drets d’imatge) 

 

Responsabilitat 

 

La Universitat Politècnica de Catalunya declina tota responsabilitat que pugui derivar-se 

respecte a les fotografies presentades en el marc del concurs i es reserva el dret de no publicar 

les fotografies que no s’ajustin a les bases del concurs i/o que atemptin contra els drets de 

tercers. 

 

 

http://portaljuridic.gencat.cat/ca/pjur_ocults/pjur_resultats_fitxa/?documentId=555967&action=fitxa
http://portaljuridic.gencat.cat/ca/pjur_ocults/pjur_resultats_fitxa/?documentId=555967&action=fitxa

