1r Concurs de Fotografia de l’IRBLleida 2021
Bases de participació
Data Creació: 9 abril 2021

L’Institut de Recerca Biomèdica de Lleida Fundació Dr. Pifarré (IRBLleida) organitza el primer
Concurs Fotogràfic IRBLleida 2021. L’objectiu del concurs és donar a conèixer la recerca realitzada
a Lleida, la singularitat i bellesa de les imatges en l’àmbit de la investigació i crear sinergies entre la
ciència, l’art i la creativitat. S’accepten tot tipus de fotografies relacionades amb la recerca,
realitzades en l’entorn de l’IRBLleida, des d’aquelles realitzades en microscòpia, radiografia, a
l’estabulari o al CREBA...
Hi poden participar els i les professionals de l’IRBLleida (personal contractat i adscrit).
Cada treballador/a pot presentar un màxim de 3 fotografies. El personal participant es
responsabilitza en cada cas de ser l’únic autor del material presentat, de que no existeixen drets a
tercers, així com de tota possible reclamació per drets d’imatge sobre las obres presentades al
concurs. L’IRBLleida no serà responsable de cap error, inexactitud o irregularitat que puguin
contenir els materials lliurats. S’admetrà qualsevol tècnica fotogràfica però no s’acceptaran
fotomuntatges.
Presentació
Cada fotografia ha de pesar mínim 2 MB i no pot superar les 5 MB. L’arxiu ha de ser en format jpg
o png. En el cas que en les imatges hi aparegui alguna persona és imprescindible presentar el
consentiment d’ús de la seva imatge. Cal presentar l’autorització de totes les persones que
apareguin en la fotografia. Formularis:
 Permís obtenció d’imatges de menors
 Permís obtenció d’imatges d’adults
La fotografia participant es pot presentar en aquest formulari:
https://forms.gle/iBFNaTy6R4CbXq6s7
En el cas que no funcioni el formulari, les fotografies es poden enviar per correu electrònic a
l’adreça comunicacio@irblleida.cat.
Les imatges han d’anar acompanyades de les següents dades (i de les autoritzacions, si és
necessari):








Nom del treballador/a
Grup de recerca o lloc de treball
Correu de contacte
Laboratori / espai on s’ha fet la fotografia
Títol de la fotografia
Breu descripció en català o castellà
Confirmació de l’acceptació de les bases

Institut de Recerca Biomèdica de Lleida Fundació Dr Pifarré ∙ Av Alcalde Rovira Roure, 80 ∙ 25198 Lleida ∙
973 702 201 ∙ www.irblleida.org ∙ info@irblleida.cat

Termini
El concurs estarà obert de l’11 de maig fins l’1 de setembre.
La resolució del concurs es donarà a conèixer al voltant del 29 de setembre.
Selecció
Totes les fotografies participants es publicaran a les xarxes socials de l’IRBLleida i se sotmetran a
votació popular. Les que rebin més vots s’enviaran a un jurat extern (integrat per experts en
comunicació i imatge) perquè en triï les 3 guanyadores. El jurat resoldrà tots els dubtes que puguin
sorgir en l’aplicació de les bases, així com el que calgui fer en els casos no previstos.
Resta oberta la possibilitat de fer una exposició amb les imatges presentades. Així mateix, les
fotografies es podran utilitzar en les tasques d’informació i de divulgació de l’IRBLLeida, citant
sempre l’autoria de la imatge.
El resultat de les 3 obres seleccionades es notificarà per correu electrònic i es comunicarà a través
d’una notícia al web i a les xarxes socials de l’IRBLleida.
Premis




1er premi: val de compra a empresa col∙laboradora de l’IRBLleida per valor de 250 euros.
2on premi: val de compra a empresa col∙laboradora de l’IRBLleida per valor de 150 euros.
3er premi: val de compra a empresa col∙laboradora de l’IRBLleida per valor de 75 euros.
S’especificarà amb les persones guanyadores com es podrà bescanviar el premi.

Finalistes: Una tassa de l’IRBLleida
Acceptació de les bases
La participació en aquest concurs suposa l’acceptació incondicional i íntegra de totes i
cadascuna d’aquestes bases i del veredicte inapel∙lable del jurat, així com el criteri de l’IRBLleida
per a la resolució de qualsevol qüestió derivada de la interpretació i execució d’aquestes base.
Per a més informació podeu contactar amb: comunicacio@irblleida.org | 973 70 24 79
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