
 

CONCURS DE FOTOGRAFIA  
DE LA BIBLIOTECA DE L’ETSAV 
Activitat relacionada amb la diada de Sant Jordi 

 

TEMA 

Arquitectura & llibres & lletres  

Qualsevol imatge que pugui relacionar l’arquitectura  amb la literatura o les lletres de 

l’abecedari des de qualsevol punt de vista. 

 

PARTICIPANTS 

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

al Campus Sant Cugat. 

 

PRESENTACIÓ DE LES FOTOGRAFIES 

Cada participant pot lliurar fins a dues fotografies. 

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

 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,  d’un pes no superior a 5 MB. Cada imatge 
s’enviarà adjunta a un missatge de correu electrònic a l’adreça:  
biblioteca.etsav@upc.edu 

 En l’assumpte del missatge s’indicarà el títol de la foto. Al cos del missatge s’hi farà 
constar: 
 Títol de la foto, el qual no podrà excedir de 20 caràcters. 
 Nom de l’autor, telèfon, adreça electrònica. 
(El nom del fitxer adjunt serà el mateix de la fotografia) 

 

ACCEPTACIÓ DEL TREBALLS 

- Termini d’entrega de les fotografies: del 5 de març al 6 d’abril de 2018. 

- A partir del 6 d’abril es farà una exposició amb les fotografies rebudes. 

- El veredicte definitiu del jurat serà publicat el dia 23 d’abril, festivitat de Sant Jordi. 

 

 

mailto:biblioteca.etsav@upc.edu


JURAT 

El jurat estarà composat per representants de la comunitat universitària i per un membre de 

la biblioteca que farà les funcions de secretari. 

 

PREMIS 

1er Premi: 1 SmartBox + llot de llibres 

2n premi: 1 SmartBox 

3er premi: 1 llot de llibres 

 

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. 

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 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.  

 

RESPONSABILITAT 

La biblioteca de l’ETSAV  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. 

 

 

 

 

Sant Cugat del Vallès, 5 de març de 2018 

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

