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III PREMI “IGUALTAT A LA FACULTAT D’ECONOMIA:  
PREMI A LA MILLOR FOTOGRAFIA SOBRE TREBALLANT PER LA IGUALTAT” 

PATROCINAT PER LA UNITAT D’IGUALTAT DE LA UV 

Gènere:   Fotografia 
Premi:    400 euros (un premi de 200 euros; dos accèssits de 100 euros) 
Obert a:  Estudiants, PAS i PDI de la Facultat d’Economia 
Entitat convocant: Comissió d'Igualtat de la Facultat d’Economia  
País de l'entitat convocant: Espanya 
Data de tancament:   15-02-2016 

  
BASES 

1. La Facultat d’Economia, a través de la seua Comissió d'Igualtat, convoca el III PREMI 
IGUALTAT A LA FACULTAT D’ECONOMIA: PREMI A LA MILLOR FOTOGRAFIA sobre el 
lema TREBALLANT PER LA IGUALTAT”. 

2. Hi poden participar totes aquelles persones que ho desitgen, independentment de la 
seua nacionalitat. Cada participant només pot presentar-hi una fotografia. Les 
persones participants han de ser estudiants de la Facultat d’Economia, o PAS o PDI 
adscrit a la Facultat d’Economia durant el curs acadèmic 2015-2016.  

3. Les fotografies han de ser originals i no poden haver estat premiades amb 
anterioritat. S’exclouran fotos de menors, de persones recognoscibles, que tinguen 
referències publicitàries, polítiques i/o religioses. 

Les imatges no han de vulnerar els drets a terceres persones i tampoc poden 
representar a terceres persones a les quals caldria demanar el seu consentiment i 
autorització. 

4. La temàtica ha de versar sobre qualsevol aspecte relacionat amb “treballant per la 
igualtat” . Hi ha molts detalls, exemples del dia a dia, que són una demostració que 
homes i dones encara no estem en el mateix pla d’igualtat. 

5. Es valorarà principalment, la capacitat de captar i generar empatia mitjançant la 
imatge sobre situacions que generen desigualtat de gènere, però també situacions i 
accions que estiguen contribuint a la igualtat. Tot açò sense perdre de vista, que la 
qualitat de la fotografia també serà un indicador a tindre en compte. 

6. La forma de participació serà la següent: 
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• A través de lliurament físic: El treball s’ha de presentar en paper de fotografia de 
13x18 (en cas de ser preseleccionat es demanarà via e-mail la foto en format digital i 
amb màxima resolució, almenys 4 Megapixels, per poder ampliar-la a grandària A3).  

S’hi ha d’adjuntar en un sobre tancat que ha de contenir les dades següents: 

a. A l'exterior del sobre: El títol de la fotografia. 
b. A l'interior del sobre: 

  Les dades de la persona participant (nom, cognoms, data de naixement, 
DNI, adreça, codi postal, municipi, província, país, telèfon, mòbil i correu 
electrònic de la UV). 

 Fotocòpia del DNI. 
 Autoritzar a la Universitat de València per a la publicació, reproducció o 

distribució de les fotografies presentades al certamen en el cas de ser 
elegides pel jurat. Autorització de cessió de drets d’imatge que figura en 
la última pàgina d’aquestes bases. 

c. Tot el material citat anteriorment  juntament amb la fotografia, s’ha de lliurar 
en un sobre tancat amb aquest destinatari: Vicedeganat de la Facultat 
d’Economia, entresolat E02. També hi ha de constar: III PREMI IGUALTAT A LA 
FACULTAT D’ECONOMIA.  
 

7. El termini de presentació acaba el dia 15 de febrer de l'any 2016.  

8. S'estableix un primer premi de 200 € (dos-cents EUROS) i dos accèssits de 100 € 
cadascun.  

9. El jurat, que el compondrà la mateixa Comissió d'Igualtat de la Facultat, farà una 
primera selecció de fotografies que s’exposaran al Hall de la Facultat la setmana de l’1 
al 8 de març de 2016. El guanyador i els accèssits del III Premi Igualtat, seran elegits 
per votació popular ( vot on line que estarà disponible mitjançant un enllaç en la web 
de la Facultat) entre els membres de la comunitat universitària que visiten 
l’exposició finalista. La secretaria del jurat recau en el vicedegà o vicedegana 
responsable de la Comissió d'Igualtat de la FdE. 

10. Els premis poden ser declarats deserts si a criteri del jurat cap fotografia no té els 
mèrits necessaris per ser premiada. Així mateix, el jurat està facultat per resoldre 
qualsevol qüestió de la seua competència. 
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11. La Facultat d’Economia pot editar una publicació amb les fotografies 
premiades i, si s’escau, d’altres finalistes que pel seu interès siguen susceptibles de ser 
publicades. 

12. La decisió del premi es donarà a conèixer en un acte públic que tindrà lloc dins de 
les activitats commemoratives del Dia Internacional de la Dona, 8 de març de 2016, 
i es difondrà a través dels diferents mitjans de comunicació. 

13. La participació en el certamen implica la total acceptació de les bases. 

14. La devolució del les fotografies presentades a concurs, es farà dins del termini 
d'un mes des que es faça pública la decisió del jurat. Les persones interessades les 
podran retirar al mateix lloc del lliurament.  
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AUTORIZACIÓN DE CESIÓN DERECHOS DE IMAGEN 
 

Yo, _____________________________________________________________ con NIF ____________________________, 

en mi condición de 

(Marque según convenga) 
Interesado, 
Padre/Madre/Tutor/a legal de  

________________________________________________________________ con NIF ____________________________, 

 

Autorizo1 a La Facultat d’Economia a que incluya en cualquier soporte audiovisual, para 
efectos de reproducción y comunicación pública, la fotografía presentada a  III Premis 
Igualtat  realizado la primera semana de marzo de 2016 con motivo de los actos 
conmemorativos del Día Internacional de la Mujer, en el que aparezco/aparece.  
 
Y, para que conste a los efectos oportunos, firmo la presente en _____________________, a día ____ 

de ____________________ de 20____ 

 

(Firma)_______________________________________ 

1Esta autorización de utilización del contenido grabado y de mi/su imagen, se hace al amparo de lo dispuesto en la Ley Orgánica 
1/1982, de 5 de mayo, de Protección Civil del Derecho al Honor, a la Intimidad Personal y Familiar y a la Propia Imagen y en la Ley 
Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección jurídica del menor. 
La autorización que aquí se concede sobre este material tendrá un uso de carácter académico‐cultural y no tiene ámbito geográfico 
determinado, por lo que el realizador y otras personas físicas o jurídicas a las que la Facultat d’Economia (en adelante FdE) puede 
ceder los derechos de explotación sobre las imágenes, o partes de las mismas, en las que aparezco/a, podrán utilizar esas imágenes, 
o partes de las mismas, en todos los países del mundo sin limitación geográfica de ninguna clase.  
Esta autorización no fija ningún límite de tiempo para su concesión ni para la explotación de las imágenes, o parte de las mismas, 
en las que aparezco/a, por lo que esta autorización se considera concedida por un plazo de tiempo ilimitado.  
Esta autorización se refiere a la totalidad de usos que puedan tener las imágenes, o partes de las mismas, en las que aparezco/a, 
utilizando los medios técnicos conocidos en la actualidad y los que pudieran desarrollarse en el futuro, y para cualquier aplicación.  
De conformidad con La Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, sobre Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos 
que los datos de carácter personal recabados, para los casos en que éste sea una persona física, o en el caso de representantes de 
una persona jurídica, ya sea pública o privada, serán incorporados a un fichero titularidad de la FdE. La finalidad de la recogida y 
tratamiento de la información es la gestión del acuerdo suscrito en el cuerpo del presente escrito, así como el mantenimiento del 
contacto de ambas partes.  
En cumplimiento de la normativa vigente, La FdE garantiza que ha adoptado las medidas técnicas y organizativas necesarias para 
mantener el nivel de seguridad requerido, en atención a la naturaleza de los datos personales tratados. Asimismo, La FdE informa 
que no cederá o comunicará los datos personales almacenados en sus ficheros a terceros, salvo en los supuestos legalmente 
previstos o cuando fuere necesario para la prestación del servicio. En cualquier momento puede ejercitar los derechos de acceso, 
rectificación, cancelación u oposición respecto de sus datos personales, enviando un escrito, acompañado de una fotocopia de su 
DNI, o documento acreditativo equivalente a fac.economia@uv.es. 
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