BASES DEL I CONCURS DE #FotografiaCientífica DE L’IISPV
Quin és l’objectiu del concurs?
Amb motiu de la Setmana de la Ciència 2018 l’IISPV, amb col·laboració de l’Associació
Tarragona Divulga, organitza el I Concurs de Fotografia Científica. Aquest concurs
premia les dues millors fotografies de contingut científic relacionat amb el teu lloc de
treball.
Qui pot participar-hi?
El concurs està obert a tots els investigadors IISPV.
Quines característiques han de tenir les fotografies?
Cada participant pot presentar un màxim dues fotografies, han de ser obra de l'autor/a i
han de tenir caràcter inèdit, acompanyades d’un títol i d’una petita descripció.
Com s’han de presentar?
Cada participant podrà enviar per correu electrònic a l’adreça electrònica següent:
comunicacio@iispv.cat, indicant:
a. Nom i Cognoms
c. El títol proposat per a cada foto
d. Descripció
El termini de presentació de fotografies finalitza el 16 de novembre de 2018 amb
possibilitat d’ampliar termini fins el 21 de novembre 2018.
Com es seleccionaran les fotografies guanyadores?

El Jurat estarà constituït pel Comitè de Direcció de l’IISPV, el qual seleccionarà, de
forma anònima, les dues fotografies guanyadores.
Els guanyadors faran públics el dia 30 de novembre de 2018 mitjançant la pàgina web
i Twitter de l’Institut i de l’Associació Tarragona Divulga.
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Quins premis hi haurà?



Les dues fotografies seran imatges de l’IISPV per al material de difusió que consideri
oportuns.
Rebran un premi cadascuna, no econòmic.

Drets d’imatge
Els autors de les fotografies participants cedeixen a l’organització d’aquest concurs
(IISPV) per l’explotació de les imatges. Aquests drets comprenen l’ús de les imatges
sense finalitats lucratives, podent l’IISPV utilitzar-les per alguna comunicació pública i/o
material de difusió en qualsevol mitjà, format o suport.
Difusió de les fotografies
Totes les fotografies que s’hagin presentat seran exposades en públic. El lloc es farà
públic quan s’anunciïn els guanyadors.

La participació en el Concurs implica l'acceptació d'aquestes bases.

La Direcció de l’IISPV
Tarragona / Reus, 13 novembre 2018
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