Bases del concurs de fotografia: què fem amb les llosques de tabac a la
UIB? #llosquesUIB
1. Presentació i objectiu del concurs
El Pla d’Addiccions i Drogodependències de la Conselleria de Salut de les Illes Balears
(PADIB), juntament amb l’Oficina d’Universitat Saludable i Sostenible de la UIB (OUSIS), en
el marc del Projecte de prevenció de les addiccions dins l’entorn universitari (Tria Triar),
convoca un concurs de fotografia amb l’objectiu de recollir, a través d’imatges, missatges
dirigits a la població universitària en relació amb el consum de tabac als espais públics i amb
l’impacte mediambiental que produeixen les llosques de tabac que es troben a l’espai del
Campus de la UIB.
Actualment, la llei 42/2010 permet fumar en els espais a l’aire lliure dels centres universitaris i
dels exclusivament dedicats a la formació de persones adultes, sempre que no siguin accessos
immediats als edificis o voreres circumdants. Això ha produït un desplaçament dels cendrers de
les portes dels edificis de la UIB (espais on les persones fumadores solen realitzar els consums
de tabac) a certa distància de les mateixes, sense produir el desplaçament de les persones, de tal
manera que les llosques no solen ser dipositades als cendrers, amb la conseqüent brutícia que
comporta per als accessos als edificis. Aquesta mesura té com a conseqüència la contaminació
dels espais comuns de la UIB i del medi ambient i, tenint en compte la presència d’animals al
Campus que se les poden engolir, cal adoptar mesures al respecte.
Aprofitant la Setmana sense fum 2018 (del 25 al 31 de maig) i del Dia Mundial sense Tabac
(dia 31 de maig), s’emmarcarà el concurs de fotografia dins les activitats previstes per a aquesta
campanya.
2. Àmbit territorial
Les Illes Balears.
3. Qui pot presentar fotos al concurs?
Qualsevol persona que sigui estudiant de la Universitat de les Illes Balears podrà presentar un
màxim de 5 fotografies.
4. Quines fotos?
Cerquem fotografies que mostrin les conseqüències del consum de tabac al Campus de la UIB i
que suggereixin alternatives i propostes a aquesta problemàtica.
5. Fotografies inèdites
Les fotografies que es presentin no poden haver estat premiades en altres concursos.
6. Desenvolupament del concurs
Per participar-hi, les persones hauran de fer una publicació a Instagram amb la foto i un breu
text explicatiu (màxim 101 caràcters), etiquetar la foto a @prevencio_uib i @uibsaludable,
etiquetar amb el hashtag #llosquesUIB i enviar un missatge intern amb el nom, el cognom, els
estudis, el curs al qual la persona està matriculada, el telèfon i l’adreça electrònica.

Si la persona no disposa d’aquesta xarxa social, també pot participar enviant un correu a
<prev.balears@fsyc.org> en què es facilitin les dades de contacte i les dades de la fotografia
(breu explicació de la imatge triada).
7. Format
S’admeten fotografies en color i en blanc i negre.
8. Drets d’autor/a i qüestions legals
 A les fotografies no hi poden aparèixer persones que siguin menors d’edat.
 Les persones autores de les fotografies són les úniques responsables de les imatges i es
faran responsables de les reclamacions que poguessin fer terceres persones.
 Per participar en el concurs, les persones autores 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. El termini de
presentació de fotografies finalitzarà el dia 21 de maig a les 23 hores.
10. Jurat
El jurat tendrà en compte la qualitat, creativitat i pertinença al tema. Estarà format per una
persona de la Conselleria de Salut, una persona de la UIB, la persona responsable del Projecte
Tria Triar, i una persona de Foto Ruano.
11. Comunicació del resultat
Les fotos guanyadores es publicaran entre els dies 25 i el 31 de maig, coincidint amb la Setmana
sense Fum, a les xarxes socials (al Twitter @UIBCampusSaluda, al Facebook i a l’Instagram
Ousis de la UIB), a la web de l’Oficina d’Universitat Saludable i Sostenible (<ousis.uib.cat>), a
l’Instagram del Projecte Tria Triar i a la web de la Conselleria de Salut
(<www.infodrogues.caib.es>).
12. Premis
1r premi: càmera fotogràfica digital.
2n i 3r premis: inscripció a un taller específic de Foto Ruano.
S’informarà a les persones guanyadores que el dia 31 de maig a les 12.30 hores es durà a terme
el lliurament de premis i serà necessària la seva compareixença el dia de l’entrega 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.

