
Bases del concurs de cartells del Dia de la lluita contra la  
SIDA 2010 

 
 

Primera  
Es convoca per l'Oficina de Cooperació al Desenvolupament i Solidaritat de la 
Universitat Jaume I el vuité concurs de cartells de la Universitat Jaume I adreçat a la 
difusió del tema “prevenció de la sida entre la joventut".  
Els treballs han de ser originals i inèdits, i no haver estat presentats a altres concursos; 
a més, els autors són responsables davant de la Universitat Jaume I i de tercers de 
l'incompliment del que s'estableix en aquestes bases.  
 
Segona  
El cartell ha de ser de concepció i tècnica lliures, sempre que siga possible fer-hi la 
reproducció.  
Ha d'incloure les paraules que a continuació s'indiquen: 1 de desembre de 2010 Dia 
Mundial de la SIDA  
A mes, ha d'incloure el logosímbol de l'UJI (pot aconseguir-se en la pàgina web: 
http://www.uji.es/infoinst/docinst/ivc/) així com una frase al·lusiva a la prevenció de la 
SIDA que donarà títol al treball.  
El format dels cartells, realitzats amb tècniques tradicionals, s'ha de presentar muntat a 
sang sobre suport rígid adequat per poder ser exposat, sense vidre protector ni marc, i 
les mides han de ser de 50 cm x 70 cm.  
Els autors que opten per presentar les obres en suport informàtic, ho han de fer 
adjuntant una reproducció a color com a mínim de mida DIN-A3 impresa en alta 
resolució i muntada a sang sobre suport rígid 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 del cartell haurà de ser facilitat en format tiff o jpg. No es podran utilitzar 
imatges baixades de la xarxa. La detecció d'utilització d'imatges baixades de la xarxa 
suposarà l'exclusió directa del concurs. 
 
Tercera  
Poden participar en el concurs tots els membres de la Universitat Jaume I que ho 
desitgen, individualment o en equip. Poden participar igualment estudiants de països 
en vies de desenvolupament de les universitats dels quals tinguen conveni marc en 
vigor amb la Universitat Jaume I. 
Els participants han de presentar en un sobre a banda, i tancat, el nom i els cognoms 
de l'autor, o autors, l'adreça, la fotocòpia del NIF i els telèfons de contacte. A més a 
més, hi ha de constar el títol del treball, tant acompanyant les dades anteriors com a 
l'exterior del sobre, on serà l'única referència que podrà aparèixer, en majúscules i en 
caràcters de màquina.  
Qualsevol referència al·lusiva a l'autor o autors del treball comportarà l'exclusió directa 
del concurs.  
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Quarta  
Els treballs s'han de presentar, degudament embalats, al Registre General de la 
Universitat Jaume I, fins al 15 d'octubre de 2010, amb la referència OFICINA DE 
COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT I SOLIDARITAT. CONCURS CARTELLS 
DIA DE LA LLUITA CONTRA LA SIDA, amb el títol de l'obra i tenint present la base 
anterior.  
Juntament amb els treballs caldrà presentar el model ordinari d'instància, que el 
personal del Registre introduirà en un nou sobre tancat que també inclourà el sobre 
referit a la base anterior.  
 
Cinquena  
S'estableixen els següents premis:  

• PRIMER PREMI: 300 euros. 
• SEGON PREMI: 150 euros. 
•  

Sisena  
El Jurat estarà integrat per:  

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

• La Directora de la titulació de Disseny de la Universitat Jaume I, o persona en 
qui delegue. 

• Un /a representant de l'àrea de Dibuix del Dep. d'Enginyeria de Sistemes 
Industrials i Disseny  

• Un/a representant de l'Oficina de Prevenció i Gestió Mediambiental.  
• Un/a representant del Servei d'Activitats Socioculturals.  
• Un/a representant del Servei de Comunicacions i Publicacions.  
• Un/a representant del Consell  d'Estudiants i Estudiantes.  
• Un/a representant del Servei UNISEXSIDA.  

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 la capacitat anunciadora o 
informativa.  
El jurat pot deixar el concurs desert, si considera que els treballs no tenen la qualitat 
mínima desitjable.  
Les decisions del jurat són inapel·lables.  
 
Setena  
Tots els cartells podran ser exposats prèviament o posteriorment al veredicte del jurat.  
Tots els cartells podran ser reproduïts per la Universitat Jaume I.  
Tots els participants cedeixen a la Universitat Jaume I, en exclusiva i per temps 
indefinit, tots els drets de propietat intel·lectual previstos en la Llei 1/1996, de Propietat 
Intel·lectual, llevat dels drets morals regulats en l'article 14 de l'esmentada norma. La 
Universitat Jaume I no podrà fer un ús lucratiu dels drets cedits.  
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Els participants autoritzen la Universitat Jaume I a transmetre a tercers els drets de 
propietat intel·lectual que li han estat cedits, cessió que es formalitzarà mitjançant un 
conveni en el qual s'expressarà la prohibició de fer un ús lucratiu de l'obra.  
La Universitat Jaume I garantirà l'anonimat de tots els participants fins el moment de 
l'elecció de les obres guanyadores. 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.  
 
Vuitena 
La participació en aquest concurs suposa l'acceptació de totes les bases.  
 
 
 
 
 
Eva Alcón Soler  
Vicerectora de Cooperació Internacional i Solidaritat   
 

 
 
 


