XII Concurs Fotogràfic del CCD: "Imatges del sud"

El Centre de Cooperació per al Desenvolupament (CCD) de la Universitat Politècnica de Catalunya
convoca la dotzena edició d’aquest concurs amb l'objectiu de difondre les diferents realitats dels
països del sud i de promoure i donar un reconeixement a la participació activa de la comunitat
universitària de la UPC en els àmbits de la solidaritat i la cooperació per al desenvolupament,
d'acord amb les bases següents:

PRIMERA: Participants
Poden participar‐hi totes les persones vinculades a la UPC (estudiants, professorat i personal
d'administració i serveis) que hagin participat directament en activitats de cooperació per al
desenvolupament realitzades al llarg de l'any 2014, en el marc d'aquelles propostes que hagin
rebut el suport del CCD a través de la corresponent convocatòria d'ajuts.
Les persones que participin en el concurs han de ser les autores i propietàries dels drets d’autor de
la/les fotografia/es que presenten.

SEGONA: Modalitats
En el marc d'aquest concurs s'estableixen dues categories de treballs:


Imatges que mostrin diferents aspectes de la realitat i de la vida quotidiana als països del sud.



Fotografies que il·lustrin les activitats realitzades i la incidència dels projectes que s’ han dut
a terme amb el suport del CCD, en especial mostrant l'ús i l’aplicació de tecnologies i el
desenvolupament de programes de formació.

TERCERA: Dotació dels premis
Cadascuna d’aquestes dues modalitats està dotada amb un primer premi de 400 € i amb un
segon premi de 200 €.
De l'import dels premis se'n deduiran les retencions fiscals que corresponguin, segons la legislació
vigent.
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QUARTA: Condicions i forma de presentació
Cada participant podrà presentar un màxim de tres fotografies per cadascuna de les dues
modalitats. Els treballs podran ser en blanc i negre o en color, i es presentaran en format digital per
correu electrònic.
Cada imatge s’haurà d’enviar per separat a concurs.ccd@upc.edu, i en l'assumpte s'haurà de fer constar el
nom i cognoms de l’autor/a i la modalitat a la que es presenta la fotografia. Per exemple, una persona que
presenti 6 imatges, tres a cada modalitat, haurà d'enviar 6 correus amb els següents assumptes:
nom.cognom1.cognom2.R1,nom.cognom1.cognom2.R2, nom.cognom1.cognom2.R3,
nom.cognom1.cognom2.P1,nom.cognom1.cognom2.P2, nom.cognom1.cognom2.P3,

En el text del correu cal especificar de nou el nom i cognoms, d a d e s d e c o n t a c t e ( correu
electrònic, telèfon i l a unitat de la UPC –centre docent, departament, servei, etc.– a la que està
vinculat/da l'autor/a), així com el títol de la fotografia, el títol del projecte, el lloc on es va
realitzar i la modalitat de premi a la què opta (indicant, segons correspongui, la referència
"realitat" o "projecte"). Cal adjuntar a cada fotografia un breu text, no superior a 450 caràcters amb
espais inclosos, que descrigui el que es pretén transmetre a través de la imatge.
Cal que les imatges estiguin en format jpg i tinguin una resolució acceptable, amb un mínim de 3543 x
4724 píxels (aproximadament 30 x 40 cm a una resolució de 300ppp).

El CCD es reserva la possibilitat de passar les fotografies presentades d’una a altra modalitat si es
valora que hi tenen un encaix més clar, atès el seu contingut.

CINQUENA: Termini
Els treballs poden ser lliurats al CCD des de l’endemà de la publicació d’aquestes bases i fins el dia
13 de febrer de 2015, a les 14 h.
SISENA: Jurat
El jurat serà designat pel Consell del CCD i estarà integrat per membres de la comunitat
universitària i per professors relacionats amb el món de la fotografia.
Els criteris seguits pel jurat per a l’adjudicació dels premis seran la qualitat, l’originalitat, la
capacitat d’impacte i la creativitat de les fotografies presentades a concurs.
SETENA: Resolució
El CCD comunicarà el resultat als/a les guanyadors/es i els premis seran lliurats en el decurs de la
sessió anual de presentació de projectes, que es preveu que tingui lloc durant el mes de març de
2015.
Si ho considera oportú, el jurat podrà declarar deserts els premis, concedir‐los ex aequo o acordar
la concessió de mencions. La resolució del jurat serà inapel·lable.
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VUITENA: Drets d’explotació
El material presentat a concurs quedarà en propietat del CCD, tant en el cas que resulti premiat
com si no obté cap guardó.
Els autors de les fotografies presentades cedeixen a la Universitat Politècnica de Catalunya els
drets d’ús, difusió, distribució, comunicació pública, exhibició i reproducció amb finalitats
promocionals i culturals. La UPC en farà ús en el marc dels seus objectius, sempre esmentant el
nom de l’autor/a i sense ànim de lucre, en especial per difondre i impulsar les activitats de
cooperació que es desenvolupen i per donar suport a qualsevol altra campanya o iniciativa de
sensibilització o de promoció, a través dels mecanismes que consideri oportuns.
Per tant, els/les seus/seves autors/es transmetran aquests drets pel sol fet de la presentació de les
fotografies al concurs. Els/les autors/es es responsabilitzen que no existeixin drets a tercers i de
tota reclamació per drets d’imatge.

NOVENA: Acceptació de les bases
La participació en aquest concurs implica el coneixement i l'acceptació de totes i cadascuna de les
bases del concurs i de la resolució inapel·lable del Jurat.

DESENA: Protecció de dades
El CCD garanteix el tractament de les dades d’acord amb la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de
Dades de Caràcter Personal (LOPD).
Les dades facilitades s’incorporaran a un fitxer gestionat pel CCD, creat amb la finalitat de
gestionar aquest concurs i de fer difusió d’activitats i informacions d’interès sobre cooperació al
desenvolupament. Els autors tindran dret a l’accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les seves
dades, que podran exercir per correu postal o enviant un correu electrònic a l’adreça:
info.ccd@upc.edu

Barcelona, 19 de desembre de 2014.
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