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La Universitat de Lleida, en el marc de la celebració de la Setmana de
la Ciència 2012, organitza un concurs de fotograﬁa cientíﬁca amb
l’objectiu de fomentar la valorització de ciència i la cultura així com la
utilització de la fotograﬁa com a eina en el procés de la recerca en
qualsevol dels àmbits de coneixement humà.
1.- PARTICIPACIÓ
La participació està oberta a tothom, professional o afeccionat/da,
que vulgui presentar imatges pròpies, no premiades en altres concursos i que s’ajustin a la temàtica del certamen.
La participació en aquest concurs suposa l’acceptació de les
presents bases i la conformitat amb les decisions del jurat.
2.- TEMA
El tema del concurs és la ciència i la tecnologia; es valoraran
especialment les fotograﬁes que ajustin la seva composició i contingut als temes centrals de l’edició d’enguany de la setmana de la
ciència, per tant: l’energia sostenible per a tothom, l’envelliment actiu
i la Neurociència.
Les imatges estaran relacionades amb fets cientíﬁcs, les seves aplicacions tecnològiques i industrials, la seva divulgació o bé hauran estat
obtingudes utilitzant algun procediment tecnològic o cientíﬁc diferent
de la fotograﬁa convencional.
3.- LLOC I TERMINI
Les fotograﬁes participants en el concurs podran ser lliurades personalment a la seu de l’ICE-CFC de la UdL (Campus nou de Cappont,
C/ de Jaume II, 71. 25001 Lleida) o bé enviades per correu (en aquest
cas únicament s’acceptaran els enviaments rebuts a l’ICE-CFC abans
del termini de lliurament).
El termini de presentació de les fotograﬁes conclourà el dilluns 9 de
novembre de 2012 a les 13:00 h.
4.- PRESENTACIÓ DE LES IMATGES
Cada persona concursant pot presentar el nombre de fotograﬁes que
consideri oportú. Les imatges presentades tindran una mida màxima
de 20 x 30 cm i estaran muntades sobre una cartolina negra de 40 x
50 cm. Cada imatge portarà el títol imprès sobre paper blanc amb
lletra Times New Roman negra de 16 pts situat a la cartolina a peu de
la fotograﬁa.
Cada fotograﬁa portarà en el revers un títol i un petit text que expliqui
l'interès cientíﬁc o tecnològic de la fotograﬁa. Amb cada fotograﬁa, o
col•lecció, es lliurarà un sobre tancat retolat amb el mateix títol i un
escrit en el seu interior on consti: el títol de la fotograﬁa, el Nom i
Cognoms de l’autor/a i la seva adreça i telèfon.

5.- PREMIS
S’estableixen un primer premi amb una dotació econòmica de 300 €
i un segon premi amb una dotació econòmica de 150 €. Qualsevol
dels premis podrà declarar-se desert si el jurat així ho considera.
D’entre les imatges presentades al concurs es realitzarà una selecció
que passarà a formar part de l’exposició sobre fotograﬁa cientíﬁca
que organitza la UdL amb motiu de la Setmana de la Ciència 2012.
Els premis es lliuraran durant l’acte de clausura de l’exposició
“Mostra de fotograﬁa cientíﬁca”.
6.- JURAT
Estarà compost per persones vinculades al camp de la investigació,
al món de la fotograﬁa i/o persones expertes en obtenció i tractament d’imatges cientíﬁques, que seran seleccionats per
l’organització. El jurat procedirà a l’emissió del veredicte d’acord
amb criteris d’originalitat, valor cientíﬁc, qualitat artística i tècnica de
la imatge, correcció del text i valor divulgatiu.
La decisió del jurat serà inapel•lable.
7. DEVOLUCIÓ DE LES FOTOGRAFIES NO PREMIADES
Les fotograﬁes premiades restaran propietat de la UdL, que les podrà
utilitzar o reproduir en qualsevol de les seves activitats, si així es considera oportú. En el cas de fer-ne ús, sempre es farà esment de l’autoria
de les mateixes.
Les fotograﬁes no premiades podran ser recollides pels seus/seves
autors/es, prèvia identiﬁcació, a partir del tancament de l’exposició i
ﬁns el 21 de desembre a la seu de l’ICE-CFC . Les fotograﬁes no recollides seran destruïdes.
8.- AUTORIA
Els/les autors/es garanteixen que la imatge és original, que són
els/les legítims/es titulars de tots els drets inherents a la mateixa i que
la imatge no vulnera els drets de tercers.

Disseny: David Saura. Inspirat en Càpsida de Cèsar Bosch. 1er premi/2011

