INFERMERIA I FAMÍLIA

4t Concurs de Fotografia

OBJECTIUS

ADREÇA DE PRESENTACIÓ

PREMIS

L’Escola Universitària d’Infermeria, convoca el IV
Premi de Fotografia per tal de donar a conèixer
la realitat de la professió des de diferents vessants.

Primer premi: 500 e, més un obsequi
Segon premi: 300 e, més un obsequi
Tercer premi: 100 e, més un obsequi

TEMA

Les fotografies es presentaran a:
Direcció d’Infermeria
Escola Universitària d’Infermeria
C/ Rovira Roure, 44.
25198 LLEIDA
Telèfon: 973 70 24 43

El tema del concurs es “Infermeria i Família” en
els diferents àmbits d’actuació.

DATES

PARTICIPANTS
Infermers/infermeres i estudiants d’infermeria de
tot Catalunya i la Franja del Ponent.

Termini presentació fotografies:
El darrer dia de presentació és el 30 d’abril de 2006.
Exposició fotogràfica:
Es seleccionaran un màxim de 10 fotografies que
formaran part de l’exposició itinerant que
s’organitzarà desprès del concurs.

MATERIAL A PRESENTAR

Dates de l’exposició: de maig a juny de 2006 a
l’Escola Universitària d’Infermeria de Lleida.

Cada participant podrà presentar com a màxim 2
fotografies. Aquestes tindran un format en
cartolina de 30 x 40 cm, enganxades sobre una
cartolina de mides 40x50 cms, en blanc i negre o
amb color i aniran acompanyades d’un títol i amb
el corresponent negatiu o CD.

De juny fins al desembre:
Hospital Universitari Arnau de Vilanova
Hospital Provincial Sta. Maria
Col·legi Oficial d’ATS i DUI

PRESENTACIÓ
Les fotografies es presentaran en un sobre amb
el títol i un pseudònim escrit al dors. En un sobre
tancat a part, amb el lema de l’obra, s’inclouran
les dades de l’autor: nom i cognoms, adreça,
telèfon, e-mail i centre de treball així com
l’autorització escrita de les persones que surten a
la fotografia.

El Dia de la Infermeria (maig) es donarà a
conèixer la decisió del jurat amb un acte
commemoratiu que es farà a l’Aula Magna del
Campus de Ciències de la Salut.
El jurat estarà format per sis persones entre
professionals de la infermeria, de la imatge i de la
comunicació. La decisió del jurat és inapel·lable.

ALTRES DADES
El concursant haurà d’acreditar-se com estudiant
d’infermeria o infermer/a.
Les fotografies premiades i seleccionades quedaran
en propietat de l’entitat organitzadora.
Els premiats han de cedir els drets per a la
publicació de les imatges on sempre hi constarà
el nom de l’autor.
Les fotografies no seleccionades seran retornades
als seus autors en un plaç de 15 dies, passant-les
a recollir a Secretaria Direcció d’Infermeria.
No seran admeses a concurs aquelles fotografies
que no compleixen l’establert en la Llei orgànica
15/1999 de 13 de desembre.
La participació en el Concurs comporta l’acceptació
d’aquestes bases.

Bases
del
concurs

Escola Universitària d’Infermeria
Vicerectorat d’Activitats Culturals i
Projecció Universitària
Universitat de Lleida
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MTB

hospital universitari

arnau de vilanova

Col·legi Oficial de
Diplomats en Infermeria

Institut Català de la Salut

