Bases del concurs de fotografia “Natura al Campus!”
Programa de Caixes Niu de la FAS
30 de maig de 2016
Bellaterra Campus UAB (Cerdanyola del Vallès)

BASES DEL CONCURS
-

-

-

Cada persona pot presentar un màxim de dues fotografies personals i
originals d’algun element de natura del campus, incloent els camins i les
rutes dels voltants.
Les fotografies poden estar preses en qualsevol època de l’any.
Les imatges s’han de fer arribar a l’adreça de correu electrònic
fas.caixesniu@gmail.com.
Les imatges s’han de presentar abans del diumenge 24 d’abril a les 12.00 h
del migdia. Amb posterioritat, no s’acceptaran més treballs.
Les imatges s’han d’enviar en format digital .jpg
El fitxer o fitxes adjunts han d’estar anomenats amb el nom de la persona
concursant.
El correu electrònic ha de dur com a títol de l’assumpte “Concurs Natura al
Campus”.
Premis:
1r Premi: La imatge guanyadora serà escollida per un jurat, format pels
voluntaris i voluntàries del programa de Caixes Niu de la FAS.
El premi constarà d’una caixa niu, una eina per iniciar-se en les ciències
ambientals i l’observació de la natura útil per als ocells que crien en cavitats. A
més, la imatge guanyadora s’exposarà de manera temporal al campus.
2n Premi: La segona imatge guanyadora serà la més votada en el període de
votació popular.
El premi serà un bock’n’roll personalitzat de la FAS amb el lema “Mossega el
canvi”.

-

Votacions: El període de votacions s’estendrà des del 25 d’abril fins el dia
1 de maig a les 23.55 h. Les fotografies es publicaran a la pàgina de Facebook

de la FAS i podran votar-se clicant “m’agrada” a la imatge a la qual es vulgui
donar suport. Quan finalitzi el termini, es donaran a conèixer les dues imatges
guanyadores.
-

Finalitzat el període de votacions, es donaran a conèixer les imatges
guanyadores del concurs a través del Web de la FAS i de les xarxes socials
Facebook i Twitter.

