
 

 

 

Concurs: Dissenya la Samarreta de Camins! 

 

L’Escola de Camins de la Universitat Politècnica de Catalunya convoca el concurs Dissenya la 
Samarreta de Camins, amb l'objectiu de fomentar la participació entre la comunitat de l’Escola, 
d'acord amb les bases següents: 

PRIMERA: Participants 

Poden participar‐hi totes les persones seguidores del compte d’instagram @EscolaCaminsUPC 

Les propostes es poden presentar individualment o en equip.  

Les persones que participin en el concurs han de ser les autores i propietàries dels drets d’autor 
de les fotografies/imatges/proposta que presenten. 

SEGONA: Marca de l’Escola de Camins 

Les propostes han d’incorporar la marca i/o símbols de l’Escola de Camins i aquests, no poden 
distorsionar-se. 

TERCERA: Dissenys presentats 

L’Escola de Camins es reserva el dret en exclusiva del disseny guanyador, que no pot ser destinat 
a cap altre ús per part dels autors o autores. El disseny guanyador podrà ser utilitzat en altres 
productes. 

La propietat intel·lectual de les propostes finalistes i de la proposta guanyadora és dels autors o 
autores, i l’Escola de Camins farà constar el seu nom i cognoms en qualsevol difusió que se'n 
faci. 

L’Escola de Camins pot fer els ajustaments al disseny guanyador que consideri necessaris per al 
compliment adequat de la imatge corporativa i la línia gràfica institucional. 

QUARTA: Dotació dels premis 

Aquest concurs està dotat amb: 

• Obsequis de l’Escola de Camins per als participants finalistes. 
• Motxilla Samsonite de l’Escola de Camins per als guanyadors. 

CINQUENA: Condicions i forma de participació 

La imatge del disseny s’haurà de pujar a instagram i etiquetar‐la sota el #ConcursCaminsUPC i 
#enginyeriaquemouelmon i mencionar @EscolaCaminsUPC. 

SISENA: Modificacions i exclusió 

Qualsevol treball que no s’ajusti al que estableixen aquestes bases serà automàticament  
descartat pel jurat. 



SETENA: Calendari del concurs 

El concurs s’iniciarà el 7 de novembre i finalitzarà el 28 de novembre de 2019. 

El 5 de desembre de 2019 es seleccionaran les imatges finalistes. 

Del 5 al 12 de desembre de 2019 els seguidors de @EscolaCaminsUPC podran votar per les 
guanyadores. 

El 13 de desembre coneixerem els guanyadors del #ConcursCaminsUPC 

VUITENA: Jurat 

El jurat serà designat per l’Escola de Camins i estarà integrat per membres de la comunitat 
universitària. 

Els criteris de valoració per a l’adjudicació dels premis seran la qualitat, l’originalitat, la capacitat 
d’impacte i la creativitat dels dissenys presentats al concurs. 

NOVENA: Fases del concurs i guanyadors 

El jurat seleccionarà les imatges finalistes i d’entre aquestes, els seguidors de 
@EscolaCaminsUPC podran votar per la guanyadora amb els seus likes. El disseny amb més 
“m’agrada” serà el guanyador i se li comunicarà a través d’una menció des del compte 
@EscolaCaminsUPC. 

Si ho considera oportú el jurat podrà declarar desert el premi, concedir‐lo ex aequo o acordar la 
concessió de mencions. La resolució del jurat serà inapel·lable. 

DESENA: Contacte 

Per a qualsevol dubte podeu contactar amb el Servei de Comunicació a l'adreça 
usire.camins@upc.edu 

ONZENA: Drets d’explotació 

El material presentat a concurs quedarà en propietat de l’Escola de Camins, tant en el cas que 
resulti premiat com si no obté cap guardó. 

Els autors dels dissenys presentats cedeixen a l’Escola de Camins de la UPC els drets d’ús, difusió, 
distribució, comunicació pública, exhibició i reproducció amb finalitats promocionals i culturals. 
L’Escola de Camins en farà ús en el marc dels seus objectius, sempre esmentant el nom de 
l’autor/a i sense ànim de lucre, en especial per difondre i impulsar les activitats de promoció que 
es desenvolupen i per donar suport a qualsevol altra campanya, a través dels mecanismes que 
consideri oportuns. 

Per tant, els/les autors/es transmetran aquests drets pel sol fet de presentar les fotografies al 
concurs. Igualment les persones autores es responsabilitzen que no existeixin drets a tercers i 
de qualsevol reclamació per drets d’imatge. 

DOTZENA: Acceptació de les bases 

La participació en aquest concurs implica el coneixement i l'acceptació de totes i cadascuna de 
les bases del concurs i de la resolució inapel·lable del Jurat. 

TRETZENA: Protecció de dades 



L’Escola de Camins garanteix el tractament de les dades d’acord amb la Llei Orgànica 15/1999 
de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD). 

Les dades facilitades s’incorporaran a un fitxer gestionat per l’Escola de Camins, creat amb la 
finalitat de gestionar aquest concurs i de fer difusió d’activitats i informacions d’interès sobre 
l’Enginyeria Civil. Els autors tindran dret a l’accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les seves 
dades, que podran exercir per correu postal o enviant un correu electrònic a l’adreça: 
usire.camins@upc.edu 

 

Barcelona, 5 de novembre de 2019 
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