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IV CONCURS FOTOGRÀFIC “SOM DE LLETRES”
Lema: “El valor de les lletres”
La Facultat de Filosofia i Lletres convoca el IV concurs Fotogràfic de la Facultat amb motiu
de la setmana cultural.
1. TEMA: Qualsevol que faça referència a la nostra Facultat (gent, espais, activitats,
etc.) o al lema d'aquesta convocatòria, en format tiff o jpeg.
2. PARTICIPANTS: Tot l'alumnat, el PAS. i el PDI de la Facultat.
3. REQUISITS: Les fotos podran ser en color o blanc i negre. 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.
Es podran presentar fins a un màxim de dues fotografies per persona, els drets de
les quals seran cedits a la Facultat.
4. IDENTIFICACIÓ:
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 o professió, 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).
5. LLIURAMENT I TERMINI D'ADMISSIÓ: La data màxima de participació és el 13
d'octubre de 2013.
6. JURAT: Una comissió d'especialistes, els noms dels quals es faran públics
juntament amb els dels/les guanyadors/es.
7. CRITERIS DEL JURAT: Tindrà en compte la representativitat i la qualitat tècnica
de la fotografia: què millor definisca com som la gent de Lletres i què fem en la
nostra Facultat, o la què millor s'adeqüe al lema “El valor de les lletres”. Cerquem
fotos creatives, amb un bon ús del color, el blanc i negre i de la composició.
8. TERMINIS: La data màxima de participació és el 13 d'octubre de 2013.
9. PREMIS: La dotació màxima serà de 425 € i es troba consignada en el Capítol
corresponent de crèdits del pressupost de la Facultat
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Primer premi de 250 €
Segon premi de 100 €
Tercer premi, que consistirà en un lot de llibres, valorat en 75 €.
Dos esments honorífics.
Tots els guardonats rebran un diploma acreditatiu.
10. EXPOSICIÓ I LLIURAMENT DE PREMIS: Les fotografies guanyadores seran
publicades en la web de la Facultat amb el vostre nom, i també seran exposades
en vestíbul de la Facultat de Geografia i Història (edifici II) durant el mes següent
al dia del lliurament de premis.
11. OBSERVACIONS FINALS: El jurat comunicarà el resultat de les seues
deliberacions als guanyadors el dia 28 d'octubre de 2013, i els premis es lliuraran
el 5 de novembre de 2013, durant les activitats programades per a les Jornades
Culturals (del 5 al 8 de novembre de 2013).
La participació en aquest concurs implica l'acceptació de les seues bases.
Alacant, 13 de setembre de 2013.
El degà de la Facultat de Filosofia i Lletres
Jorge Olcina Cantos

