Comissió d’Igualtat- EPSG
Vicerectorat de Responsabilitat Social i Cooperació

Concurs multimèdia «Igualtat»
I edició 2017 “DEIXA’M, QUE TU NO SAPS”

BASES DEL CONCURS
1. Presentació
Queda convocada la I edició del concurs multimèdia «Igualtat» sobre el tema dels micromasclismes.
Totes les obres presentades han de mostrar o denunciar algun micromasclisme: comportaments masclistes
quotidians que passen desapercebuts per considerar-se naturalitzats o interioritzats en la societat.
Les categories que es convoquen són les següents:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Cançó
Micrometratge
Fotografia
Il·lustració
Relat

Poesia visual
Els treballs hauran de ser originals i inèdits, i la llengua utilitzada serà el valencià o el castellà.
2. Com participar
Poden presentar-se els estudiants, professorat i personal de la UPV. Cada participant pot presentar com a
màxim 3 originals. La participació en el concurs serà gratuïta i implica l'acceptació de les presents bases.
Els participants hauran d'enviar les obres com a annex al correu concurso_multimedia@epsg.upv.es. Si l'arxiu
pesa molt, es pot utilitzar el sistema d'intercanvi de fitxers disponible per als usuaris de la UPV (consultar en
https://intercambio.upv.es/, màxim 2 Gb).
Els arxius s'identificaran amb el nom de la categoria (cançó, micrometratge, fotografia, il·lustració, relat,
poesia) seguit d'un pseudònim, per exemple: il·lustracio_pikara.jpg. S’ha d’enviar un correu electrònic per obra
presentada.
Els autors enviaran el correu des del seu compte UPV. En l'assumpte hauran d'indicar el nom de l'arxiu
(il·lustracio_pikara.jpg.de nou) i en el cos del missatge han de donar el seu nom complet i número de DNI.
El termini de presentació de propostes és del 25 d'octubre al 30 de novembre de 2017, ambdós inclosos.
3. Categories i formats
1. Cançó (qualsevol estil): màx. 4 minuts, format wav o mp4.
2. Micrometratge (qualsevol tècnica): màx. 4 minuts, format mp4.
3. Fotografia: format jpg o jpeg.
4. Il·lustració: màx. 2 pàgines, format jpg o png.
5. Relat breu o microrelat: A4, màx. 1 pàgina, encapçalat pel títol i pel pseudònim en negreta, format
docx (Word), Calibri 11, marges 2,5 x 3 cm, interlineat 1,15.
6. Poesia visual: A4, 1 pàgina, formats jpg, pdf o docx (Word).

4. Jurat
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El jurat està compost per professorat, alumnat i personal de l’EPSG-UPV.
L’11 de desembre de 2017 el jurat emetrà la resolució i l'organització farà públics els treballs premiats el dia de
la gala (veure gala en apartat 6).
La resolució del jurat serà inapel·lable.
5. Reconeixement
Es reconeixerà només una obra per categoria. Aquests treballs es reuniran en un DVD, que es lliurarà com a
obsequi als autors premiats el dia de la gala de premis.
6. Gala de premis
Se celebrarà una gala de premis per tal de fer públic el reconeixement dels treballs premiats, i poder veure i
escoltar les obres guardonades. Als autors d'aquests treballs se'ls obsequiarà amb un DVD recopilatori.
Aquesta gala tindrà lloc el 14 de desembre de 2017 a les 12.30 h. El lloc de realització de la gala s’anunciarà
amb antelació.
7. Acceptació de les bases
El fet de participar en aquest concurs suposa l'acceptació íntegra de les bases, així com de les polítiques de
protecció de dades i de propietat intel·lectual. Els participants es responsabilitzen del compliment de les
disposicions legals vigents en matèria de propietat intel·lectual i del dret a la pròpia imatge, i accepten de
manera responsable que la difusió o reproducció de l'obra en el marc del present concurs no lesionarà o
perjudicarà cap dret del participant ni de tercers.
Davant de qualsevol dubte que puga sorgir en la interpretació de les bases o com a conseqüència de qüestions
no previstes, prevaldrà el criteri de l'organització.

