Bases del concurs de fotografia #mesquealcohol
1. Presentació i objectiu del concurs
El Pla d’addiccions i drogodependències de la Conselleria de Salut de les Illes Balears,
juntament amb l’Oficina d’Universitat Saludable i Sostenible de la UIB, en el marc del Projecte
de prevenció en addiccions a l’entorn universitari, convoca un concurs de fotografia amb
l’objectiu de recollir, a través d’imatges, missatges preventius dirigits a la població universitària
en relació amb les alternatives saludables al consum d’alcohol en l’àmbit festiu. Pensam que és
possible sortir de festa i que les begudes alcohòliques no siguin el centre d’atenció.
2. Àmbit territorial
Les Illes Balears.
3. Qui pot presentar fotos al concurs?
L’alumnat de la Universitat de les Illes Balears.
4. Quines fotos?
Cercam fotografies que mostrin o suggereixin alternatives al consum d’alcohol a les festes.
Actualment, a l’activitat a la qual més importància es dóna a les festes és beure alcohol i fer
copes. Pensam que sortir de festa és més que engatar-se, ja que la música, la possibilitat
d’establir noves relacions socials, mantenir tradicions populars, compartir experiències amb els
amics i amigues i conèixer nous espais lúdics, entre altres, poden ser activitats que es facin
durant una festa.
5. Fotografies inèdites
Les fotografies que es presentin no poden haver estat premiades en altres concursos.
6. Desenvolupament del concurs
Per participar-hi has d’etiquetar la foto amb #mesquealcohol a la xarxa social Instagram, que
has de tenir pública, almenys durant el concurs.
7. Format
S’admeten fotografies en color i en blanc i negre. No hi ha limitació quant al nombre de
fotografies que es poden presentar.
8. Drets d’autor i qüestions legals
• A les fotografies no hi poden aparèixer persones que siguin menors d’edat.
• Els/Les autors/es de les fotografies són els únics responsables de les imatges, i es faran
responsables de les reclamacions que puguin fer terceres persones.
• Per participar en el concurs, els/les autors/es cedeixen els drets de comunicació
pública, reproducció i/o distribució de les fotografies.
9. Quan?
El període d’inscripció començarà quan es facin públiques aquestes bases, i acabarà el dia 19
de desembre a les 00.00 hores.

10. Jurat
El jurat tindrà en compte la qualitat, creativitat i pertinència del tema. Estarà format per una
persona de la Conselleria de Salut, una persona de la UIB i la tècnica del Projecte de prevenció
en addiccions a l'entorn universitari.
11. Comunicació del resultat
Les persones que hagin guanyat rebran un missatge privat a través d’Instagram i s’informarà
del dia del lliurament de premis de forma individual. Posteriorment, es publicaran les fotos
guanyadores a les xarxes socials (al Twitter @UIBCampusSaluda, al Facebook Ousis de la UIB i a
l’Instagram prevenció_uib), a la web de l’Oficina d’Universitat Saludable i Sostenible
(<ousis.uib.cat>) i a la web de la Conselleria de Salut (<www.infodrogues.caib.es>).
12. Premis
1r premi: càmera fotogràfica digital valorada en 500 euros aproximadament.
2n premi: inscripció a un taller fotogràfic de Foto Ruano.
3r premi: una impressió de gran format a Foto Ruano.
S’informarà els/les guanyadors/es del dia i el lloc de lliurament de premis.
13. Acceptació de les bases
La participació al concurs suposa l’acceptació d’aquestes bases.

+ info: Pla d’addiccions i drogodependències de les Illes Balears, tel.: 971 17 66 65.

