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Bases del II concurs  
de targetes nadalenques solidàries UJI 2011 

(Aprovat per Consell de Direcció d’11 de novembre de 2010) 
 

Primera 
Es convoca per l'Oficina de Cooperació al Desenvolupament i Solidaritat del 
Vicerectorat de Cooperació i Relacions Internacionals de la Universitat Jaume I amb 
col·laboració amb el Servei de Comunicació i Publicacions el “II concurs de targetes 
nadalenques solidàries UJI” de la Universitat Jaume I amb la finalitat de fomentar la 
creativitat entre els nostres estudiants i adreçat a la promoció de valors solidaris en la 
societat en general i entre la comunitat universitària UJI en particular. 
 
Cada autor o autora ha de lliurar una sola obra original i inèdita i no presentada en cap 
altre certamen. La Universitat Jaume I garantirà l'anonimat de tots els participants fins 
el moment de l'elecció de les obres guanyadores.  
En les targetes nadalenques premiades apareixerà el nom de l’autor o autora i el 
centre universitari del que procedeix. 
 
 
Segona 
Format de presentació: 

• Ha d'incloure les paraules que a continuació s'indiquen: Nadal Solidari UJI 
2011 en diversos idiomes. 

• Ha de d’afegir-se el logotip de l'UJI (pot aconseguir-se en la pàgina web: 
http://www.uji.es/infoinst/docinst/ivc/ o demanar de forma vectorial a 
disseny@uji.es). 

• Tots els materials han de ser originals o amb la cessió de drets d’autoria. No es 
pot utilitzar qualsevol recurs baixat de la xarxa amb drets d’autoria, ja que això 
suposarà l’exclusió directa del concurs. 

• Es pot elegir qualsevol de les modalitats de presentació següents: 
 
Modalitat A 

• La targeta s’ha de presentar en dues mesures: 405x270 pixels i 600x400 
pixels.  Pot incloure imatge, vídeo i so.  

• Es pot presentar en qualsevol format gràfic animat tipus gif animat, flash, etc. 
Cal garantir que es veja correctament en qualsevol navegador i es valorarà que 
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el format gràfic puga ser visualitzat per la majoria de navegadors o clients 
d’usuari més extesos actualment. 

• Es valorarà positivament el menor pes del format electrònic de les targetes 
nadalenques. 

 
Modalitat B 

        Per a presentar el disseny al concurs se muntarà una reproducció a color com     
a mínim de mida DIN-A3 impresa en alta resolució i muntada sobre suport rígid.  
 
     El tamany del targetó serà de 100 x 210 mm, i es col·locarà centrat en el DIN-A3 
per a l'adequada exposició, sense vidre  protector ni marc.  
 
     Hi han d’acompanyar, a més a més, el suport magnètic amb tots els arxius 
necessaris que en permeten la reproducció, i una fitxa tècnica dels procediments 
empleats, incloent-hi en el disquet les fonts utilitzades i, si escau, els originals de les 
imatges digitalitzades en el format tiff o altres.  
 
    A més a més, el disseny complet de la targeta haurà de ser facilitat en format tiff o 
jpg.  
 
 

 
Tercera 
Normes de presentació: 
Pot participar en el concurs qualsevol estudiant de la Universitat Jaume I que ho 
desitge. 
Els participants han de presentar la targeta en un CD-ROM i, en un sobre a banda i 
tancat, el nom i els cognoms de la persona o persones autores, l’adreça, la fotocòpia 
de DNI o NIE i els telèfons de contacte. A més a més, hi ha de constar el títol del 
treball junt amb les dades anteriors i també a l’exterior del sobre en majúscules i en 
caràcters de màquina, on serà l'única referència que podrà aparèixer. 
Juntament amb el treball caldrà presentar el model ordinari d’instància que el personal 
de Registre introduirà en un nou sobre tancat que es graparà al sobre referit en el 
paràgraf anterior. 
Qualsevol referència al·lusiva a l’autor o autors del treball comportarà l’exclusió directa 
del concurs. 
 
 
Quarta 
Termini de presentació:  
El termini d’admissió de les targetes nadalenques acabarà el dia 15 de novembre a les 
14 hores. 
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Cinquena 
S’estableixen els premis següents:  

• PRIMER PREMI:  
Modalitat A: Una cistella de productes solidaris i de comerç just valorada en 
200 €. 
Modalitat B: : Una cistella de productes solidaris i de comerç just valorada en 
200 €. 

• SEGON PREMI:  
Modalitat A: Una cistella de productes solidaris i de comerç just valorada en 
150 €. 
Modalitat B: Una cistella de productes solidaris i de comerç just valorada en 
150 €. 
 

L’assignació pressupostària dels premis correspon a la partida assignada al Programa 
de Sensibilització de l’OCDS, projecte 11G022, subprojecte 01, línea 00000. 
 
El jurat, podrà atorgar “mencions especials” a aquell/s treballs que per les seus 
característiques així ho considere. 
 
 
Sisena 
El Jurat estarà integrat per:  

• La Vicerectora de Cooperació i Relacions Internacionals de la Universitat 
Jaume I, o persona en qui delegue. 

• El Vicerector de Prospectiva, Dinamització i Relacions Institucionals de la 
Universitat Jaume I, o persona en qui delegue. 

• El Director de Titulació i Grau en Publicitat i RR.PP. 
• La Vicedirectora del Grau en Enginyeria en Disseny Industrial i 

Desenvolupament de Productes. 
• Un/a representant del Servei de Comunicacions i Publicacions. 
• Un/a representant del Consell d'Estudiants i Estudiantes. 
• Dues persones representants de l’OCDS. 

 
El jurat té plena competència en l’elecció dels dissenys guanyadors.  
El jurat triarà un secretari que alçarà acta on es motivarà l’elecció des dels punts de 
vista de l’originalitat, la qualitat gràfica del treball i  el missatge solidari. 
El jurat pot deixar el concurs desert, si considera que els treballs no tenen la qualitat 
mínima desitjable.  
 
El veredicte del jurat es farà públic abans del 30 de novembre. 
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Setena 
L’UJI es reserva els drets d’edició de l’obra guanyadora, mantenint el reconeixement 
de la seva autoria. 
Es podran seleccionar algunes de les obres presentades per fer una exposició virtual 
de les mateixes. 
Els autors dels treballs enviats al concurs cedeixen gratuïtament a la Universitat 
Jaume I les seues obres per la difusió pròpia d’un premi de les característiques del 
d’aquesta convocatòria i permetran la citació del seu nom . 
Posteriorment, la Universitat Jaume I difondrà les obres i la seua autoria de la manera 
que estime més adient, respectant, en tot cas, els drets de propietat intel·lectual dels 
autors continguts en l’article 14 de la Llei 1/1996, de Propietat Intel·lectual. 
 
 
Huitena  
Les obres no seleccionades podran retirar-se de l’OCDS des del dia 13 de gener fins 
al 31 del mateix mes de l’any 2012. Si no es fera així, s’entendrà que els autors o 
autores en renuncien al dret de devolució.  
 
 
Novena 
La participació en aquest concurs suposa l’acceptació de totes les bases i de la 
resolució del jurat, així com també dels canvis que com a conseqüència de factors 
aliens a la Universitat Jaume I pogueren ocórrer més endavant. 
 
 
 
 
 
El Rector i, per delegació de signatura (Resolució 14-06-2010), la Vicerectora de 
Cooperació i Relacions Internacionals,  
 

 
Inmaculada Fortanet Gómez 
 
Castelló de la Plana, 18 de maig de 2011 
 
*Per qualsevol dubte o consulta relacionada amb aquest concurs, podeu enviar un 
missatge a ocds@uji.es. 


