XIV CONCURS DE FOTOGRAFIA

Les TIC´s com a elements d´humanització de les cures en salut
El concurs està obert a tots els ciutadans i ciutadanes, i no solament els professionals sanitaris, per
sensibilitzar la població en general sobre les cures en salut i aconseguir que esdevingui una forma d´apropar
la societat lleidatana a la Facultat d´Infermeria i Fisioteràpia i al Campus de Ciències de la Salut.
La Facultat d'lnfermeria i Fisioteràpia, en el
marc de la V Jornada d'lnfermeria i
Fisioterapia, convoca el seu 14è Concurs de
Fotografia per posar en valor el paper decisiu
que juguen els professionals de la infermeria i
la fisioteràpia en el benestar de la comunitat.

PARTICIPANTS
La participació esta oberta a tota la societat.

PRESENTACIÓ DE LES IMATGES
Cada participant podra presentar com a
maxim 2 fotografies. Les imatges presentades
tindran una mida maxima de 30x40 cm i
estaran muntades sobre una cartolina negra
de 40x50 cm. Les fotografies poden ser en
blanc i negre o en color i aniran
acompanyades d'un arxiu en format digital
TIFF, JPEG, d'l a 5 MB de pes, amb la qualitat
necessària per fer una reproducció de la
mateixa a mida a 300dpi.
Cada fotografia portarà en el revers un títol i
el pseudònim de l'autor i aniran
acompanyades d'un sobre tancat retolat amb
el mateix títol i un escrit en el seu interior on
consti: dades de l'autor/a, adreça, telèfon,
email, centre de treball i una autorització de
les persones que surten a la fotografia.
Les fotografies participants en el concurs
podran ser lliurades personalment i/o per
correu a:

TERMINI DE PRESENTACIÓ

PREMIS
Els premis seran lliurats durant la V Jornada
d'lnfermeria i Fisioteràpia, que se celebrarà el
13 d'abril a l'Aula Magna del Campus de
Ciències de la Salut.
Primer premi: 300 euros
Segon premi: 200 euros
Tercer premi: 100 euros

JURAT
El jurat estarà format per professionals
infermers i fisioterapeutes i experts en
l'obtenció i tractament d'imatges i
de la comunicació. El jurat procedirà
a l'emissió del veredicte d'acord amb
criteris com l'originalitat, el valor científic,
la qualitat artística i técnica de la
imatge i la seva relació amb el tema del
concurs.
La decisió del jurant és inapellable.

EXPOSICIÓ

Les fotografies no podran haver estat
premiades en altres concursos i s'han
d'ajustar a la tematica del concurs.
Les fotografies premiades restaran
propietat de la Facultat d'lnfermeria i
Fisioteràpia que les podra utilitzar o
reproduir en qualsevol de les seves
activitats, si així es considera oportú.
En el cas de fer-ne ús, sempre es fara
esment de l'autor/a de les mateixes i
respectant el seu format.
Les fotografies premiades estaran
penjades en la pagina web del centre a
partir del dia següent del lliurament
dels premis: www.fif.udl.cat
Les fotografies no seleccionades seran
retornades als seus autors en un
termini de 30 dies, passant-les a
recollir per la Secretaria del Deganat
d'lnfermeria i Fisioteràpia
(despatx E-02), passat aquest termini,
les fotografies no recollides es
destruiran.
No seran admeses a concurs aquelles
fotografies que no compleixen
l'establert en la Llei organica 15/1999
de 13 de desembre.
La participació en el concurs
comporta l'acceptació d'aquestes bases.
Lleida, febrer de 2016.

· Facultat de Medicina de la UdL
· Facultat d'Infermeria i Fisioteràpia de la UdL
· Hospital Universitari Arnau de Vilanova
· Hospital Universitari Santa Maria
· Col·legi Oficial d'Infermeresa in Infermers de Lleida
· Rectorat de la UdL
Organitzen:

CONDICIONS

Amb el suport de:

Col·laboren:

