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peoplelovers
for a healthy world
wanted

CONCURS
FOTOGRÀFIC
GRAUS:
· EN INFERMERIA (Lleida i Igualada)
· EN FISIOTERÀPIA (Lleida)
DOBLES GRAUS:
· FISIOTERÀPIA + CIÈNCIES DE
L’ACTIVITAT FÍSICA I DE L’ESPORT (Lleida)
· FISIOTERÀPIA + INFERMERIA (Lleida)
· FISIOTERÀPIA + NUTRICIÓ HUMANA I
DIETÈTICA (Igualada)
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CONCURS
FOTOGRÀFIC
Amb el lema “Cuidar, quan curar no és possible”
Envia’ns la fotograﬁa a:
peoplelovers@infermeria.udl.cat

ORGANITZA
Facultat d’Infermeria i Fisioteràpia (FIF) de la
Universitat de Lleida (UdL).
PARTICIPANTS
Alumnes d’ESO i Batxillerat de qualsevol centre
educatiu de Catalunya.
FOTOGRAFIES, PUBLICACIÓ I DRETS
• Les imatges hauran d’anar acompanyades de les
dades de contacte de l’autor/a (nom, DNI, edat,
telèfon i curs i centre educatiu on estudia). En cas
que a la fotograﬁ a aparegui alguna persona que es
reconegui caldrà adjuntar l’autorització dels drets
d’imatge de les persones –tutors si són menors
d’edat– que surtin a la foto.
• La FIF es reserva el dret d’aceptació de les imatges
rebudes, de les quals els autors/es en cedeixen els
drets d’ús i publicació a la FIF.
PUBLICACIÓ I VOTACIÓ
Les fotografies es publicaran en un àlbum al
Facebook de la FIF.
De les imatges publicades se’n triaran dues:
l’una, per votació popular (en funció del
nombre de "m’agrada" obtinguts) i l’altra,
escollida per un jurat professional.
PREMIS
El guanyador de cadascuna de les categories
establertes -votació popular i Jurat professional–
rebrà una Tablet.

ww w. missatges.com

TERMINIS
• Cal enviar les fotografies abans del 24 de març de
2017.
• La votació popular es tancarà el 26 de març de
2017.
• Els noms dels guanyadors i el premi seran lliurats
durant la VI Jornada d’Infermeria i Fisioteràpia,
que es celebrarà el 5 d’abril a l’Aula Magna del
Campus de Ciències de la Salut
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