Concurs de fotografia "Año Internacional de la Luz 2015".
Curs 2015/2016
El Grup d'Òptica de Castelló (GOC), per tal de promoure entre la comunitat universitària i el públic en general el coneixement
de les tecnologies òptiques i fotòniques, convoca el premi de fotografia «Año Internacional de la Luz 2015», d’acord amb les
següents bases.

Bases
1.
El Grup d'Óptica de Castelló convoca el premi de fotografia «Año Internacional de la Luz 2015» obert a totes les
persones.

2.
Cada participant pot optar al premi amb una única fotografia, que ha de ser original, inèdita, individual i no premiada
en cap altre concurs. Les fotografies presentades han de tractar obligatòriament el tema «Fenòmens òptics». La fotografia ha
de portar una descripció del fenomen òptic associat.
3.
Les fotografies s’han de pujar a Instagram amb el hashtag #concursogoc, abans de les 14:00 hores del 6 de gener de
2016, amb la descripció inclosa.

4.
El jurat del premi estarà format per persones del Grup d'Òptica de Castelló. Entre totes les fotografies presentades el
jurat seleccionarà 1 guanyador corresponent al primer premi, seguint criteris de qualitat, originalitat i adequació de la
fotografia presentada. El jurat podrà declarar desert el concurs si considera que cap de les fotografies presentades és
mereixedora del premi. La decisió del jurat és inapel·lable.

5.
El jurat donarà a conèixer el nom del guanyador del premi durant la primera setmana de febrer de 2016 i en farà el
lliurament del primer premi en una data a determinar pel Grup d'Òptica de Castelló.

6.

Es concedirà un premi. El premi consistirà en una càmera Fuji XP80.

7.
El Grup d’Òptica de Castelló es reserva el dret de publicar les fotografies premiades i/o difondre-les públicament en
la forma que consideren convenient.

8.

La participació en aquest premi implica l’acceptació expressa d’aquestes bases.

