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PREMI DE FOTOGRAFIA DE L’INSTITUT DE RECERCA DE L’AIGUA (IdRA)
“VISIONS ENTORN DE L’AIGUA”, 2016

BASES DEL PREMI

1. OBJECTE
Les presents bases regulen el PREMI DE FOTOGRAFIA DE L'INSTITUT DE RECERCA DE L'AIGUA (IdRA)
"VISIONS ENTORN DE L'AIGUA" en la seva edició de l’any 2016.

2. OBJECTIU DEL PREMI
L'Institut de Recerca de l'Aigua (IdRA) de la Universitat de Barcelona convoca el Premi de Fotografia
de l’Institut de Recerca de l’Aigua (IdRA) "Visions entorn de l'aigua" per a fotografies originals, la
temàtica de les quals ha de fer referència a l'aigua en qualsevol de les seves visions, presentacions,
estat i fases del cicle hidrològic.
La Fundació Guasch Coranty col·labora amb l’Institut de Recerca de l’Aigua (IdRA) oferint la seva
infraestructura i logística en la recollida de les imatges i en la seva tramesa a l’Institut.

3. DESTINATARIS
El concurs està adreçat als alumnes matriculats a qualsevol ensenyament de la Universitat de
Barcelona el curs 2015/2016.

4. PARTICIPACIÓ
La participació al concurs és individual i d'una única fotografia, en format digital, per participant.

5. CARACTERÍSTIQUES DE LES FOTOGRAFIES
La fotografia participant ha de ser digital, original i inèdita.
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El format de presentació de l’arxiu serà el següent:




format .jpg
pes màxim de 2 MB
nom d’identificació de l’arxiu: 2016AIGUANIUB.jpg, essent el NIUB* el corresponent a
l'autor de la fotografia.

6. TRAMESA
La tramesa de la fotografia participant es farà per correu electrònic a l'adreça de la Fundació Guasch
Coranty: fguasch@ub.edu
L'assumpte del missatge haurà de ser: "PREMI FOTOGRAFIA IdRA 2016 – NIUB”, essent el NIUB*
el corresponent a l'autor de la fotografia.
Al cos del missatge hauran de constar les dades següents:






Nom d’identificació de l’arxiu
Títol escollit per a la fotografia
Data de realització de la fotografia
Lloc de realització de la fotografia
Dades de l'autor:
 nom i cognoms
 ensenyament en el que està matriculat
 curs en el que està matriculat
 Facultat
 NIUB*
 telèfon
 correu electrònic de contacte

En el correu s'adjuntarà el fitxer de la fotografia amb el nom d’identificació i format establerts al
punt 5 d’aquestes Bases.
Tots els missatges que no continguin les dades indicades anteriorment o hagin estat enviats fora de
termini no s'admetran a participació.
* Els alumnes que, estant matriculats el curs 2015/2016, no disposin d’identificador NIUB en el
moment de presentació de la fotografia hauran de posar-se en contacte amb l'Institut de Recerca
de l'Aigua (IdRA) mitjançant un missatge de correu electrònic a l’adreça institutaigua@ub.edu

7. TERMINIS
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El període de presentació de fotografies serà des de la data de publicació de la convocatòria a la
pàgina web de l’Institut de Recerca de l’Aigua (IdRA) fins el dia 9 de juny de 2016 a les 23:59 hores.
La publicació de la convocatòria i de les bases del premi es farà a la pàgina web de l’Institut de
Recerca de l’Aigua (IdRA) ( http://www.ub.edu/aigua ).
La selecció de la fotografia guanyadora es farà durant el mes de juny de 2016.
Les fotografies participants podran ser publicades a la pàgina web de l'Institut de Recerca de l'Aigua
(IdRA) (http://www.ub.edu/aigua ).
L’acte de lliurament del premi es durà a terme durant l’any 2016.

8. JURAT I PROCEDIMENT DE SELECCIÓ
El jurat estarà constituït per:




Dr. Domènec Corbella, Facultat de Belles Arts, com a president
Dr. Javier Martín-Vide, Facultat de Geografia i Història, director de l’Institut de Recerca
de l’Aigua (IdRA), com a vocal
Dr. José Luis Araus, Facultat de Biologia, com a vocal

La selecció de la fotografia guanyadora es farà atenent els seus valors estètic, científic i tècnic.

9. PREMI
Es concedirà un premi a la fotografia guanyadora de 500 € bruts. Aquest import estarà subjecte a
les retencions fiscals vigents.
El premi es podrà considerar desert a judici del jurat.
La concessió del premi es notificarà al participant premiat mitjançant un missatge de correu
electrònic a l’adreça indicada a la tramesa segons el punt 6 d’aquestes bases.
El participant premiat haurà de lliurar la documentació requerida a la notificació en el termini de
30 dies naturals comptats des de la data de notificació.

10. ACCEPTACIÓ DE LES BASES
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Pel sol fet de prendre part en el Premi de Fotografia de l’Institut de Recerca de l’Aigua (IdRA)
“Visions entorn de l’aigua”, 2016, els participants accepten les condicions establertes en aquestes
bases.

11. PROPIETAT INTEL·LECTUAL I CESSIÓ DE DRETS
Els participants es comprometen a presentar fotografies l'autoria de les quals els correspon,
declarant-se posseïdors del copyright de les seves respectives obres i subsegüentment, tenidors
dels drets d'autor i dels drets d'imatge.
L'obra no podrà infringir els drets de propietat intel·lectual ni els drets de publicitat o d'altres, ni
podrà constituir una invasió de la privadesa ni qualsevol injúria cap a tercers, essent responsable el
participant davant la Universitat de Barcelona en qualsevol reclamació que es pugui fer en aquest
sentit. Així mateix, la Universitat de Barcelona s'eximeix de qualsevol conflicte de publicació de
l'obra.
Els participants del Premi es comprometen a la cessió dels drets d'ús, reproducció, difusió de la
imatge presentada a l'Institut de Recerca de l'Aigua (IdRA), que podrà publicar-les sense limitació
temporal o espacial, fent-hi constar el nom de l'autor.
Queda a discreció de l'Institut de Recerca de l'Aigua (IdRA) la resolució de qualsevol imprevist no
recollit en aquestes bases.

12. PROTECCIÓ DE DADES
La vostra participació en la convocatòria del Premi de fotografia de l’Institut de Recerca de l’Aigua
(IdRA) de la Universitat de Barcelona “Visions entorn de l’aigua” de 2016, implicarà que les vostres
dades de caràcter personal seran incorporades al fitxer “Concursos, premis i altres activitats de
foment”, titularitat de la Universitat de Barcelona, amb la finalitat de poder gestionar aquest premi
d’acord amb aquestes bases. En qualsevol cas, podeu exercir els drets d’accés, rectificació i
cancel·lació mitjançant una comunicació escrita, adjuntant fotocòpia del DNI o altre document
identificatiu, dirigida a la Secretaria General de la Universitat de Barcelona, Gran Via de les Corts
Catalanes 585, 08007 Barcelona, o mitjançant correu electrònic a la següent adreça:
secretaria.general@ub.edu.

Barcelona, 17 de maig de 2016
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