CONCURS DE SCIELFIES PER LA SETMANA DE LA CIÈNCIA
Presentació
En motiu de la Setmana de la Ciència, convoquem un concurs de Selfies Científics
adreçat als estudiants i personal investigador de l’Institut de Neurociències de la UAB.
El Scielfie guanyador serà aquell que tingui més vots a les xarxes socials entre el
dimecres 13 i el divendres 15 de novembre del 2017.
Bases del concurs
- Cada participant hi pot presentar un selfie d’ell/a mateix en un context de laboratori,
amb una explicació del que es veu a la imatge en 100 caràcters màxim.
- Cada participant ha de ser l'autor/a i el propietari/ària dels drets d'autoria de la
fotografia que presenta. Els participants hauran de respondre de les reclamacions
d'autoria que puguin formular terceres persones en aquest sentit.
- Totes les fotografies han de respectar el dret a la intimitat de les persones i a la
pròpia imatge d'acord amb la Llei orgànica 1/1982, de 5 de maig, de protecció civil del
dret a l'honor, a la intimitat personal i familiar, i a la pròpia imatge. L’autor de la
fotografia es responsabilitza de respectar els drets d’imatge de totes les persones que
surtin a la fotografia.
- Al participar al concurs, esteu acceptant implícitament les presents condicions així
com la llicència del Codi Legal de Creative Commons en la seva modalitat CC-BY-NC-SA
3.0. La llicència completa la podeu consultar aquí. La participació al concurs autoritza
l’Institut de Neurociències a difondre les imatges mundialment pel mitjà que es
consideri més adient. L’autorització i la cessió dels drets descrits en aquest document
es fa de forma gratuïta i sense contrapartida de cap mena.
Format
El format fotogràfic ha de ser digital o escanejat amb les condicions següents:
- Format d’arxiu JPEG/JPG.
- Les fotografies poden ser retocades.
Lliurament de les fotografies
Per concursar cal enviar les fotografies a: comunicacio.inc@uab.cat amb el títol del email: Concurs Scielfies, i el nom i cognoms del participant en el cos del missatge.
El correu amb les fotografies es considera el justificant d'autoria davant de qualsevol
organisme o persona fotografiada que presenti reclamacions de drets d'imatge, motiu
pel qual l’Institut declina qualsevol responsabilitat al respecte.
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Calendari
Les fotografies es poden enviar del 13 al 15 de novembre de 2017 a les 14h.
La resolució es farà pública el 17 de novembre de 2017 a les 15h.
Premis
El guanyador o guanyadora rebrà una targeta regal de 20 euros per gastar a l’ABACUS.
Elecció de les persones guanyadores
Les fotografies es penjaran a les xarxes socials i guanyarà aquella que tingui més likes
des del moment en que es pengin les fotografies fins divendres 17 a les 15h.
Legalitat
- Aplicació del Reial Decret Legislatiu 1/1966, de 12 d’abril, pel qual s’aprova el text
refós de la Llei de Propietat Intel·lectual, en els articles 43, 45, 48 i 51.
- Ordre de 25 d’octubre de 1995 (DOGC, 2126, 10/11/1995), per la qual es determinen
les condicions de descripció dels documents audiovisuals dels arxius de la Generalitat
de Catalunya, en el seu article 2 punt 3, sobre cessió i explotació.

Barcelona, 13 de novembre del 2017

Avda Can Domènech s/n- Facultat de Medicina
Campus UAB
E08193 Bellaterra (Barcelona)
Tel. 935 813 861 / 935 814 257 http://inc.uab.cat

