Bases del concurs
L’objectiu d’aquest concurs és dissenyar una polsera de tela que serà l’obsequi Alumni UAB pels
graduats del curs 18-19 de la Facultat de Biociències. Serà el record del pas de l’alumnat per les aules
de la facultat.
Les propostes poden fer-les estudiants matriculats en estudis de grau, així com graduats de la facultat
de Biociències.
Cada participant pot presentar fins a dues propostes, ja sigui de manera col·lectiva en grups de 3-5
persones o individual.
La proposta del lema s’ha de presentar en format .jpg o .png i ha de tenir una resolució òptima per
ser visualitzada a la polsera amb els següents elements:
-

Crear un lema, frase o títol.
Decidir la tipografia i tamany per la impressió del lema.
El color de fons per la polsera de tela.

Descarrega’t la plantilla.

Per participar cal enviar els arxius a alumni@uab.cat, indicant:
o
o
o
o
o

Si sou estudiant/s o graduats/s
Nom i cognom de cada persona participant
Titulació que curseu o heu cursat
Any de titulació o curs acadèmic en funció del cas
Telèfon de contacte

El termini de presentació de les propostes s’inicia el 24 de maig i finalitza el 10 de juny de 2019 (a les 00.00h),
ambdós inclosos.
Alumni UAB publicarà les propostes el dia 12 de juny a través de les xarxes socials: Facebook, instagram i twiter,
i es sotmetran a votació popular a instagram.
El jurat que valorarà les propostes estarà format per la Vicedegana d’Estudiants i Ocupabilitat de la facultat de
Biociències, la responsable tècnica de Dinamització Comunitària i la directora d’Alumni UAB. El jurat es reserva
el dret d’afegir més propostes finalistes. La resolució es farà pública a través del web www.uab.cat/alumni i
xarxes socials.
La proposta guanyadora obtindrà un premi d’una caixa d’experiències per gaudir-ho de manera individual o
col·lectiva.
L’organització es reserva el dret de fer modificacions per adaptar el lema guanyador.

Les propostes presentades han de ser originals, i s’exclouran del concurs els plagis o còpies ja existents. Les
persones participant en el concurs assumiran la responsabilitat total que no existeixin drets de terceres
persones sobre les propostes presentades. La participació en aquest concurs implica la cessió de drets
d’explotació, distribució, divulgació, transformació, comunicació pública i reproducció del disseny.
D’aquesta manera, els participants renuncien, sobre la base de la cessió dels drets concedits, a interposar
qualsevol reclamació per l’ús de les seves imatges i/o dades per difamació i invasió de la privacitat. La present
cessió de drets no donarà peu a cap contraprestació.
L’organització es reserva el dret de deixar desert el premi de la convocatòria, o bé d’excloure aquells dissenys
o frases que no reflecteixin els valors de convivència i comunitat o que no s’ajustin als criteris tècnics per a la
reproducció del braçalet.
La participació en aquest concurs significa l’acceptació total d’aquestes bases i del veredicte del jurat. La no
acceptació per part dels participants comportarà l’exclusió del concurs.

Les dades personals de les persones participants, així com les fotografies aportades, seran recollides i tractades per la
Fundació Alumni (FA), com encarregada del tractament, en virtut del conveni subscrit amb la Universitat Autònoma de
Barcelona (UAB), responsable del tractament, amb data 1 de juliol de 2018.
La UAB i la FA no cediran les dades personals de les persones participants a terceres persones ni a cap altre destinatari,
llevat de la informació existent a les fotografies i per a les finalitats de difusió expressades en aquestes bases.
D’acord amb el Reglament General de Protecció de Dades, podeu exercir els vostres drets d’accés, rectificació, supressió,
oposició, limitació del tractament i portabilitat davant la Fundació Alumni proteccio.dades.alumni@uab.cat) o davant la
Universitat Autònoma de Barcelona, mitjançant escrit dirigit a la Secretaria General de la UAB (sec.general@uab.cat) .
Podeu presentar reclamacions davant l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades (apdcat@gencat.cat), i formular
consultes al Delegat de Protecció de Dades de la UAB.

