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CONCURS FOTOGRÀFIC 2013 

 

L’objectiu d’aquest concurs és promoure la visibilitat del campus i fer que els participants puguin conèixer el campus i 

descobrir nous racons del nostre entorn.  

 

Bases del concurs: 

 

1. Els participants poden ser alumnes del campus, PAS, PDI i qualsevol persona sense límit d’edat que assisteixi a 

ExpAliments 2013. Es poden presentar fins a 2 fotografies per persona.  

2. El tema és ExpAliments en qualsevol de les seves facetes.  

3. La presentació de la fotografia ha de ser en format digital. 

 

No s'admetran fotografies que mostrin la data o qualsevol tipus d'inscripció sobreposada.  

No és permesa la manipulació/alteració digital de les imatges ni el muntatge fotogràfic, únicament s'acceptaran ajustos 

bàsics que afectin a la lluminositat, contrast, saturació de color, nitidesa. 

 

4. Els participants han de declarar-se autors de les obres, en cas contrari ells són els responsables directes dels danys i 

perjudicis que en puguin derivar per reclamacions dels autors originals. El fet de presentar-se al concurs implica 

l’acceptació d’aquestes bases. 

 

5. No es permetran fotografies ofensives, injurioses o que atemptin contra la imatge de les persones o del campus.  

 

6. Premi: la obra premiada podrà ser la imatge de fulletons, cartells o qualsevol suport de promoció del Campus i de les 

seves activitats citant l'autor.  

 

7. Les fotografies poden enviar-se fins a les 12,30h del 9 de novembre de 2013 a l’adreça electrònica: 

estudiantscampusalimentacio@ub.edu  

 

En el correu ha de constar nom i cognoms del participant, correu electrònic de contacte i mòbil i les fotografies adjuntes 

han de portar un títol. L’assumpte del correu serà: Concurs Fotogràfic ExpAliments 2013  

 

8. Un jurat de personal del campus farà la selecció de la millor fotografia.   

 

9. A les 13,45h del mateix 9 de novembre es farà públic la fotografia guanyadora en la sala de voltes i es publicarà a la 

pàgina web del Campus de l’Alimentació de Torribera.  

 

 

 

 

 

 

Permanent d’estudiants de Torribera 


