Bases del
I CONCURS DE MICRORELATS DEL DIA INTERNACIONAL DE LA LLUM 2019
1. OBJECTIU
Amb motiu de la celebració, el proper 16 de maig, del Dia Internacional de la Llum,
proclamat per la UNESCO el 30/8/2017, les Facultats de Ciències i de Biociències de
la UAB organitzen un concurs de microrelats amb la finalitat d'afegir-se a les
activitats que fomenten i difonen aquest esdeveniment.
2. QUI HI POT PARTICIPAR
Estudiants, personal de l’administració i serveis i personal acadèmic de la UAB. S'ha
de participar individualment i cada participant pot presentar un sol microrelat.
3. FORMAT DEL MICRORELAT




El microrelat ha de ser original i inèdit, escrit en català, castellà o anglès, i de
creació pròpia de l'autor que el presenta.
El microrelat ha de recrear situacions en què la llum sigui un element
imprescindible per a la trama.
El microrelat en cap cas no pot excedir els 500 caràcters, inclosos els espais en
blanc.

4. PREMIS
Es concediran tres premis consistents en vals de 100€, 75€ i 50€ per adquirir llibres
a la llibreria ABACUS. Els microrelats premiats es publicaran al web de la UAB.
5. PRESENTACIÓ DELS MICRORELATS
Els microrelats es poden presentar fins al diumenge dia 28 d’abril de 2019, a les
24:00, a través d’aquest enllaç.
6. PUBLICACIÓ I CONSERVACIÓ
La UAB es reserva el dret de publicar i reproduir, parcialment o total, totes les
obres presentades en publicacions posteriors o en edicions pròpies de la UAB, així
com a la pàgina web institucional.
7. JURAT I TRÀMIT



El jurat estarà format per 3 membres del personal acadèmic, 1 membre del
personal de l’administració i serveis, i un/a estudiant.
Serà responsabilitat del jurat:
· Elaborar el veredicte que es recollirà en una acta.
· Rebutjar els treballs que no s’ajustin a les bases de la convocatòria.
· Concedir accèssits.
· Declarar desert un premi.





El veredicte del jurat serà inapel·lable.
Els accèssits no disposaran de premi.
El jurat trametrà l’acta del veredicte als deganats
organitzadores, els quals el comunicaran als guanyadors.
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8. ALTRES DISPOSICIONS







Els participants seran responsables de les reclamacions que es produeixin per
danys a tercers (plagis, danys morals, etc.).
Qualsevol imprevist, incidència o esdeveniment extraordinari que esdevingui
durant el procés normal del I Concurs de Microrelats del Dia Internacional de la
llum 2019, la resolució del qual no estigui prevista en aquestes bases, serà
resolt pels membres del jurat amb el suport del Gabinet Jurídic de la UAB.
En compliment del Reglament (UE) del Parlament Europeu i del Consell, de 27
d'abril de 2016, relatiu a les persones físiques pel que fa al tractament de
dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades (RGPD), i la Llei
Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia
dels drets digitals, us informem que la UAB, com a responsable del tractament
de les dades dels participants del I Concurs de Microrelats del Dia Internacional
de la Llum 2019, tractarà les vostres dades, amb el vostre consentiment, amb
la finalitat de gestionar la vostra participació en l'esmentat concurs. Les dades
seran conservades mentre siguin necessàries per a les finalitats del seu
tractament. La UAB no cedirà les vostres dades a terceres persones ni a
d'altres destinataris, excepte en els casos previstos legalment o quan sigui
d'obligat compliment, i les vostres dades no seran objecte de transferència
internacional. El tractament de les vostres dades no comporta decisions
automatitzades ni l'elaboració de perfils amb finalitats predictives de
preferències personals, comportaments o actituds. D'acord amb la legislació
vigent en matèria de protecció de dades, podeu exercir els vostres drets
d'accés, rectificació, supressió, oposició, limitació del tractament o portabilitat
mitjançant escrit dirigit al responsable del tractament (dg.ciencies@uab.cat o
dg.biociencies@uab.cat). Podeu presentar reclamació davant l'Autoritat
Catalana de Protecció de Dades, i formular les consultes que considereu
pertinents
al
Delegat
de
Protecció
de
Dades
de
la
UAB
(proteccio.dades@uab.cat).
El fet de concursar implica la total acceptació d’aquestes bases i el
consentiment per al tractament de les vostres dades personals amb les
finalitats esmentades.

