
 

Bases del concurs de fotografia 

 L'organització de la VI Jornada del Dia Internacional d'infermeria del Parc Sanitari Sant Joan 

de Déu convoca el primer premi de fotografia d'infermeria. 

 

  

Condicions de participació 

  

I. Les fotografies presentades a concurs hauran de tenir una d’aquestes temàtiques: 

Integració, Cures, Entorn actual 

II. No s’acceptaran aquelles instantànies que no tinguin relació amb aquests temes o bé, que 

l’organització consideri que poden ferir els sentiments de les persones . 

  

  

 

Participants 

  

I. Hi pot participar qualsevol professional d'infermeria del Parc Sanitari Sant Joan de  Déu i  

Sant Joan de Déu Serveis Sociosanitaris. 

II. Es podrà participar amb un màxim d'una foto per autor. 

III. Requisits de les fotografies 

� Captura Digital. Sense o amb manipulació posterior a la presa. 

� Originals, no exposades en cap altre fòrum o concurs. 

� No es publicaran ni acceptaran arxius amb continguts contraris a la legalitat vigent. 

El participant manifesta ser el titular de tots els drets d'autor i es responsabilitza de que no 

existeixin drets de tercers, així com de qualsevol reclamació per drets d'imatge. 

  

  

 

Enviament 

 

I. Cada fotografia s'haurà de presentar en un arxiu JPG, amb una resolució màxima de 800 x 

600 píxels (horitzontal) o de 600 x 800 píxels (vertical). 

II. Els arxius es remetran per correu electrònic al correu infermeria@pssjd.org 

III. S'ha d'emplenar el butlletí d'enviament amb les següents dades: autor, NIF, títol de la 

fotografia, correu electrònic , telèfon mòbil 

IV. El termini per la presentació de treballs finalitza el 10 de maig de 2012. Els treballs 

enviats després d'aquesta data no seran considerats. 

  

 

  

Exposició i drets 

 

I. Totes les fotografies rebudes seran analitzades podent descartar aquelles que no reuneixin 

un mínim de qualitat o que puguin resultar de mal gust o ofensives per als 

protagonistes de la imatge. 

II. Durant la jornada del dia 17 de maig, les fotografies seran exposades a la seu, de manera 

anònima, en els panells habilitats i seran sotmeses a la votació per part dels assistents. 



  

L’autor cedeix tots els drets de la imatge a Parc Sanitari Sant Joan de Déu per la seva 

publicació, difusió i utilització en plataformes de comunicació, edicions i d’altres materials 

relacionats amb Parc Sanitari Sant Joan de Déu. 

  

  

 

Premis 

 

I. Tots els assistents a la jornada rebran juntament amb la documentació una papereta de 

votació   de la millor fotografia. 

II. L'organització proposarà un seguit de premis que en cap cas podran ser en metàl�lic i que 

estaran disponibles a la web del Parc Sanitari Sant Joan de Déu (www.pssjd.org),  a 

partir l'1 de setembre 

III. En la valoració, s'haurà de tenir en compte la qualitat fotogràfica, originalitat i relació 

amb infermeria. 

IV. L'organització té la facultat de declarar desert qualsevol dels premis. 

  

  

  

  

 


