II CONCURS FOTOGRÀFIC DE LA FACULTAT DE FILOSOFIA I LLETRES
Lema: “LLETRES DE DONES”
Convoca: Observatori de la Dona
o Qui hi pot participar?
Tot l’alumnat, el PAS i el PDI de la Facultat.
o Quines fotos es poden presentar?
Qualsevol que faça referència a la relació entre les dones i les Lletres, en format tiff o jpeg.
o Qui seleccionarà les millors fotografies?
Una comissió d’especialistes, els noms dels quals es faran públics juntament amb els dels/de les guanyadors/es.
o Quins criteris tindrà el jurat?
Tindrà en compte la representativitat i la qualitat tècnica de la fotografia i/o l’artística: la que millor definisca la
relació entre les dones i les Lletres. Busquem fotos creatives, amb un bon ús del color, el blanc i negre i la
composició.
o Com han de ser les fotografies?
Les fotos podran ser en color o blanc i negre o virades en sépia. En les fotos en què apareguen persones, aquestes
no poden estar en primer pla ni ser fàcils de reconéixer, a no ser que en tingues el permís preceptiu. Les fotos no
poden portar marc ni signatura, però sí que han de tenir un títol, la data i el lloc de la imatge representada. En cas
de no complir les bases, la Facultat es reserva el dret de no acceptar les imatges que no s'ajusten a les normes.
o Quantes fotografies puc presentar a concurs?
Fins un màxim de dos fotografies per persona.
o Fins quan puc concursar?
La data màxima de participació és el 24 de febrer de 2012.
o Què he de fer per concursar?
Envia les fotografies des de la teua adreça com a alumne/a, PAS o PDI de la UA a l’adreça dega.lletres@ua.es,
juntament amb les teues dades personals (nom complet, estudis que curses, telèfon de contacte, adreça postal).
Recorda que, si el pes de les imatges excedeix el màxim permés pel programa de correu, a través de webmail pots
adjuntar arxius i, en lloc d’enviar-los, deixar-los en consigna perquè ens els descarreguem. També ens les pots fer
arribar a Deganat (planta baixa de l’edifici I, de Filologia) en qualsevol suport electrònic (un CD, per exemple).
o A quins premis puc optar?
Hi haurà un primer premi de 250 €, un segon premi de 100 € i un tercer premi que consistirà en un lot de llibres.
Igualment, es preveuen dos mencions honorífiques més, tots acreditats amb els certificats corresponents. Les
fotografies guanyadores seran publicades a la web de la Facultat i en el bloc de l’Observatori de la Dona amb el nom
de l’autor/a, i també seran exposades en el hall de la Facultat de Geografia i Història (edifici II).
o Quan coneixerem els/les guanyadors/es?
El jurat comunicarà el resultat de les deliberacions a les persones guanyadores abans del 8 de març de 2012, i els
premis es lliuraran el 8 de març de 2012, durant les activitats programades per la Facultat per al Dia de la Dona. En
podeu consultar el programa en http://lletres.ua.es/va/.
La decisió del jurat serà inapel·lable. La participació en aquest concurs comporta l’acceptació de les bases.
Universitat d’Alacant, 10 de febrer de 2012

