La UGT-PV ha convocat el concurs fo,
togràfic: Memòria fotogràfica d UGT-PV
dedicat a recollir vivències en què han
participat la UGT-PV en estos últims anys.
Les imatges a remetre, poden reflectir
qualsevol aspecte de la vida sindical ocorregut durant estos anys: actes, reunions,
manifestacions, vagues, concentracio,
ns, detalls de l activitat sindical, firmes
,
d acords, pactes i un llarg etc. de vivències

de qualsevol tipus.
,
La idea és que l afiliació a través de les
imatges gràfiques captades al llarg de
tots estos anys, ens transmeta la riquesa
,
de l enorme i variat treball sindical desenvolupat en totes les seues facetes, perquè
a través de la selecció de fotos que realitzem, podem transmetre-ho al conjunt de
la societat.

BASES DEL CONCURS
,
1. PARTICIPANTS: Podran participar les i els afiliats de tots els organismes d UGT-PV
que es troben al corrent de pagament.
2. PRESENTACIÓ: Cada afiliat/da podrà presentar un màxim de tres fotografies. Cap
fotografia anirà emmarcada, ni amb cap muntatge per al seu fàcil escaneig. La fotografia inclourà un peu de foto per a la seua identificació que aporte el nombre més gran
,
,
d informació, data, lloc, protagonistes, explicació de l acte o imatge, etc.
,
3. IDENTIFICACIÓ: Cada fotografia presentada ha d indicar el nom i cognoms de
,
l afiliat/da que la presenta, la seua direcció completa: carrer, número de pati, pis i porta,
codi postal amb la població, i número de telèfon fix o mòbil.
4. RECEPCIÓ DE FOTOGRAFIES Existen tres formas de hacernos llegar el material
gráfico para participar en el concurso:
· Personalment, a la seu de la Fundació Pascual Tomás (FPT).
· Per correu postal, en FPT, en Pl. José María Orense núm.10 baix de València.
· En format digital, al correu electrònic concurso@fundacionpascualtomas.org

,
5. PERÍODE D ADMISIÓ DE FOTOGRAFIES: Des del 12 de març, fins al 24 de se,
tembre de 2018 (últim dia d admissió), ambdós inclosos.
6. SELECCIÓ DE TREBALLS: De totes les fotografies presentades es realitzarà una
selecció prèvia a la votació per a depurar el material enviat.
,
,
7. EXPOSICIÓ: Amb les fotografies seleccionades s organitzarà una exposició de l 1 al
,
,
,
5 d octubre, que s inclouran en la pàgina web del sindicat, alhora que s exposaran en la
,
,
Sala Matilde Salvador (sala de vidre) de l edifici d UGT-PV en C/ Arquitecte Mora, 7 de
València.
8. SELECCIÓ: Les fotografies seran votades per totes les persones que visiten la pà,
gina web durant eixes dates l exposició per via telemàtica, i personalment amb el vot
,
depositat en una urna que hi es situarà amb l exposició. Cada persona només podrà
,
exercir un vot per a la qual cosa s inclourà el DNI amb el vot.
,
9. RESOLUCIÓ: El dia 10 d octubre es proclamaran les tres fotografies guanyadores
,
,
després d efectuar el recompte de vots, la CEN d UGT-PV es posarà en contacte amb
els i les afiliades guanyadores per a notificar-los el resultat.
,
10. PREMIS: S atorgaran tres premis per orde de les fotografies més votades:
· Primer premi: una Tablet.
· Segon premi: un telèfon mòbil.
· Tercero premio: un altaveu per Bluetooth.
11. DEVOLUCIÓ: Una vegada finalitzada la selecció i votació de les fotografies no pre,
miades, estes seran tornades en la seu de la FPT, la resta seran incorporades a l Arxiu
,
gràfic de la història d UGT-PV.
,
12. UTILITZACIÓ DE LES FOTOGRAFIES: UGT-PV es reserva el dret d explotació de
les fotografies seleccionades per a difondre-les en distints mitjans de comunicació i
publicacions, fer una exposició amb elles, un calendari, etc.

,

PARTICIPA I AJUDA NS
A RECUPERAR LA
`
NOSTRA HISTORIA!

Nota: El fet de concursar pressuposa la conformitat amb la totalitat de les bases.

