
 

 

 

Concurs Fotogràfic 2021 
Vall d’Hebron Barcelona Hospital Campus 

(Organitzat per la Fundació Hospital Universitari Vall d’Hebron – Institut de Recerca (VHIR) i 

Hospital Universitari Vall d’Hebron (HUVH)) 

 

-Bases de participació- 
 

11è Concurs d’Imatges Científiques  

Les fotografies han d’estar relacionades amb la recerca amb l’objectiu de donar a conèixer, no només 

la recerca, sinó la bellesa, plasticitat i singularitat de les imatges, paral·lelisme i sinergies que 

s’estableixen entre la ciència, l’art i la creativitat. 

 

5è Concurs d’Imatges de l’Hospital de les Persones 

Les fotografies han de mostrar determinats moments del dia a dia de l’activitat general del Campus 

Vall d’Hebron. Han de reflectir la relació entre les persones, ja sigui entre professionals o entre 

professionals i pacients i els seus familiars de manera creativa.  

 

 

1ª PARTICIPANTS 

Tot el personal del Campus Vall d’Hebron pot participar en el concurs.  

 

2ª TEMÀTICA 

Concurs d’Imatges Científiques: Les fotografies han d’estar relacionades amb la recerca.  

 

Concurs d’imatges de l’Hospital de les Persones: Les fotografies han d’estar relacionades amb el dia a 

dia dels professionals i la seva relació amb l’entorn.  

 

3ª FOTOGRAFIES 

Cada participant podrà presentar un màxim de tres fotografies originals que no hagin estat premiades 

prèviament en altres concursos, plataformes o qualsevol mitjà digital o imprès.  

 

Els participants es responsabilitzaran en cada cas de ser els únics autors del material presentat, de que 

no existeixen drets a tercers, així com de tota possible reclamació per drets d’imatge sobre las obres 

presentades al concurs. Els organitzadors no seran responsables de cap error, inexactitud o 

irregularitat que puguin contenir els materials lliurats.  

 

Les fotografies s’han d’haver fet en l’entorn del Campus; s’admetrà qualsevol tècnica fotogràfica però 

no s’acceptaran fotomuntatges. El jurat pot sol·licitar a l’autor l’arxiu corresponent per a la seva 

comprovació en cas que sigui necessari.  

 

 

 



 

 

 

4ª FORMAT I MIDES DE LES FOTOGRAFIES 

- Les fotografies han de tenir una òptima resolució.  

- Els arxius que s’enviïn han de ser JPEG o TIFF i tenir una resolució de 1500x2100 píxels com a 

mínim. (Es recomana comprovar-ho abans d’enviar la fotografia). 

- Les fotografies del Concurs d’Imatges de l’ Hospital de les Persones NOMÉS S’ADMETRAN EN 

FORMAT HORITZONTAL (Veure edicions anteriors del calendari de sobretaula com a referència ja que 

les fotografies s’utilitzaran en aquest format) 

- Les fotografies de la Concurs d’Imatges Científiques s’admetran en format vertical o horitzontal. 

- Es recomana realitzar les fotografies amb càmeres d’un mínim de 12 megapíxels en el cas que es 

facin amb un mòbil.  

- Les fotografies poden ser en Blanc/Negre o Color. 

 

 Les fotografies que no compleixin els requisits de format i mides seran desqualificades. 

 

5ª PRESENTACIÓ  

Per participar en el concurs cal presentar cada imatge omplint el següent formulari. Un cop acabat el 

procés de registre es rebrà un correu electrònic de confirmació. 

 

https://vhc.cat/ConcursFoto 

 

6ª CONSENTIMENT D´ÚS IMATGES DE PERSONES 

En el cas que en les fotografies hi aparegui alguna persona és imprescindible presentar el 

consentiment d´ús de la seva imatge. Cal presentar l’autorització de totes les persones que apareguin 

en la fotografia. El permís es pot descarregar des del formulari de participació o des dels següents 

enllaços: 

 

 Permís d’obtenció d’imatges de menors  

 Permís d’obtenció d’imatges d’adults  

 

7ª TERMINI D’ADMISSIÓ 

El termini per presentar les fotografies és del 29 de setembre al 15 de novembre de 2021. No 

s’admetran fotografies presentades amb posterioritat a aquesta data. 

 

8ª VALORACIÓ I VEREDICTE  

La valoració serà realitzada per un jurat format per representants dels professionals del Campus Vall 

d’Hebron i experts en comunicació i imatge. El veredicte del jurat serà inapel·lable. 

 

El jurat seleccionarà 12 fotografies guanyadores del Concurs d’Imatges Científiques i 12 fotografies del 

Concurs d’Imatges de Hospital de les Persones. També tindrà la facultat d’atorgar Accèssits. 

 

D’entre els 12 guanyadors de cada concurs s’escollirà la fotografia premiada de cada un a través de les 

votacions on line de tots els professionals del Campus Vall d’Hebron.  

 

https://vhc.cat/ConcursFoto
https://intranet.vallhebron.com/sites/default/files/2020-09/AUTORITZACIO-US-IMATGES-MENORS.pdf
https://intranet.vallhebron.com/sites/default/files/2020-09/AUTORITZACIO-US-IMATGES-ADULTS.pdf


 

 

 

El resultat de les votacions on line realitzades pels professionals es notificarà per correu electrònic i es 

comunicarà el premiat de cada concurs a través d’una notícia a la web i les xarxes socials del Campus. 

 

9ª PREMIS  

Els 12 guanyadors de cada concurs i en cas que hi hagi accèssits també, rebran una reproducció en alta 

qualitat, mida DIN A3, de la seva fotografia. L’entrega es farà en un acte de lliurament al qual se’ls 

convidarà quan es determini la data.  

 

El o la professional que hagi realitzat la fotografia de cada concurs més votada pels professionals serà 

premiat amb una càmera Polaroid Clàssica.  

 

Els participants accepten que el premi no està fabricat pel Campus Vall d’Hebron, i que per tant no 

ofereix cap altra garantia o condicions de qualitat o funcionament diferent a les previstes pel fabricant 

del producte, Polaroid, quedant el Campus Vall d’Hebron exempt de qualsevol tipus de responsabilitat 

derivada de l’acceptació del premi per part del guanyador. 

 

10ª ÚS DE LES FOTOGRAFIES 

 Les 12 fotografies guanyadores de la Concurs d’Imatges Científiques seran utilitzades per a la 

realització del calendari planning del 2022.  

 Les 12 fotografies guanyadores de la Concurs d’Imatges de Hospital de les Persones seran 

utilitzades per a la realització del calendari de sobretaula del 2022.  

 Totes les fotografies guanyadores es podran reproduir per decorar les instal·lacions del Campus. 

 Totes les fotografies guanyadores formaran part del banc d’imatges del Campus Vall d’Hebron i 

poden ser utilitzades per a la promoció, comunicació, exposicions, mecenatge. 

 

11ª DRETS D’ÚS DE LES FOTOGRAFIES 

 Els participants garanteixen que disposen dels drets i autoritzacions que siguin necessaris sobre 

les fotografies i la breu explicació per a la seva participació i lliurament als Organitzadors 

(VHIR/HUVH). 

 Amb l’enviament de les fotografies i la breu explicació, el participant cedeix al VHIR/HUVH 

(organitzadors) els drets derivats dels mateixos per a la seva reproducció, ús, distribució, 

comunicació pública i qualsevol tipus d’activitat sobre els mateixos, i, en especial, cedeix els drets 

de reproducció per: murals, calendaris, elements de marxandatge, accions de mecenatge, 

publicació a la web, notícies, revistes i exposicions del Campus o qualsevol medi escrit, digital o 

televisiu.  

 La participació en el concurs suposa la cessió, amb caràcter exclusiu i transferible, sense limitació 

territorial ni temporal, i amb caràcter voluntari i gratuït, al VHIR/HUVH (organitzadors), de tots els 

drets d’ús, distribució, explotació, difusió, publicació a les xarxes socials o en qualsevol altre mitjà 

i a través de qualsevol suport que el VHIR/HUVH estimi oportú, i reproducció de les fotografies i 

explicacions dels guanyadors a títol gratuït o onerós, i podrà portar a terme la seva alteració, 

transformació o modificació, sense que doni lloc a compensació a favor dels participants.  



 

 

 

 Pel sol fet de prendre part en aquest concurs, els participants es comprometen a no reivindicar 

els drets de reproducció i explotació de les seves obres en els anteriorment citats àmbits de la 

comunicació.  

 

12ª PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL 

El VHIR i el HUVH  (ICS) tractarà les fotografies i les seves dades de contacte en qualitat de 

Responsables del tractament i amb la finalitat de poder participar en el concurs fotogràfic al qual s’hi 

presenta.  

 

La base jurídica per dur a terme el tractament és el consentiment vàlidament prestat pel participant. 

Les dades es conservaran fins al moment en que el participant retiri el seu consentiment i, un cop 

revocat, durant els terminis de conservació i prescripció de responsabilitats legalment previstos. 

Finalment, el participant podrà revocar el seu consentiment en qualsevol moment, així com exercir els 

drets d’accés, rectificació, supressió, limitació, oposició o portabilitat, mitjançant l’enviament d’un 

correu electrònic dirigit a la següent adreça: lopd@vhir.org. En qualsevol cas, tindrà dret a presentar 

una reclamació davant l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades si ho estima oportú. També pot 

contactar amb el nostre Delegat de Protecció de Dades mitjançant l’enviament d’un correu electrònic 

dirigit a la següent adreça: dpd@ticsalutsocial.cat. 

 

13ª ACCEPTACIÓ DE LES BASES 

La participació en aquest concurs suposa l’acceptació incondicional i íntegra de totes i cadascuna 

d’aquestes bases i del veredicte inapel·lable del jurat, així com el criteri dels organitzadors 

(VHIR/HUVH) per a la resolució de qualsevol qüestió derivada de la interpretació i execució d’aquestes 

bases. 

 

 

Per qualsevol consulta podeu contactar amb la Direcció de Comunicació, Estratègia Corporativa i 

Atenció Ciutadana al telèfon 93 489 30 00 - extensió: 2754 o al correu concursfotografic@vhebron.net 

 

 

 

Barcelona, setembre de 2021 

mailto:dpd@ticsalutsocial.cat
mailto:concursfotografic@vhebron.net

