
 
XIIè CONCURS MARTA FRANQUESA I NIUBÓ 
“Sant Jordi 2019” 
 
Concurs Fotografia Instagram “Moments ETSEIB” 
 
1. Per participar al concurs heu de fer una fotografia d’un moment a 
l’Etseib. Un cop feta la fotografia, pengeu-la a Instagram amb el 
hashtag #momentsetseib19.  
 
2. Les fotos penjades poden utilitzar qualsevol dels filtres 
d’Instagram, ser en color o en blanc i negre. 
 
3. El període de presentació de les fotografies és des de la data de 
publicació d’aquestes bases fins al dilluns 8 d’abril de 2019.  
 
4. Finalitzat aquest termini, el jurat escollirà la fotografia guanyadora 
tenint en compte el seu valor artístic i l’adequació al tema proposat. 
 
5. El nom i imatge guanyadores es faran públics al web de l’ETSEIB, 
al seu Facebook i Twitter i també mitjançant una menció i un 
comentari a la imatge guanyadora d’Instagram. 
 
6. Premis 
 
1r classificat, 150 €  
2n classificat, 75 €. 
 
La quantitat esmentada és una targeta regal per comprar llibres i/o 
material a l’FNAC. 
 
7. Bases del concurs 
 
a) Hi poden participar totes les persones vinculades a l’ETSEIB, 
estudiantat, ex-estudiantat, PDI i PAS. Si el jurat considera que les 
obres presentades no assoleixen prou qualitat pot declarar deserts els 
premis. 
 
b) Les obres podran ser reproduïdes, distribuïdes i exposades en el 
marc de l’Escola mitjançant la llicència Creative Commons.  
 
c) El jurat estarà format per cinc persones vinculades a l’àmbit 
cultural de l’ETSEIB. 
  
d) El premi no és transferible a una altra persona o intercanviable pel 
seu valor monetari. Queda prohibida la comercialització o venda del 
regal.  
 



e) L’organització del concurs contactarà amb els guanyadors a través 
d’una menció a la fotografia premiada, i els demanarà que contactin 
amb l’Escola per donar les seves dades personals. 
  
g) Si passats 5 dies després de la publicació del nom del guanyador, 
aquest no s’ha posat en contacte amb l’Escola, el premi serà declarat 
desert. 
 
h) El lliurament de premis tindrà lloc el dia 25 d’abril 2019 a les 
12.30 hores a l’Aula Capella de l’ETSEIB, Av. Diagonal 647. 
 
i) Els participants donen el seu consentiment a utilitzar el seu nom i  
cedir els drets d’imatge de les fotografies per tal que l’Escola faci 
accions de promoció així com difusió al seu web i xarxes socials. 
 


