
 

 
 

DESÈ CONCURS “POSTAL DE NADAL” DE LA FACULTAT DE NÀUTICA DE BARCELONA 
 
La Facultat de Nàutica de Barcelona (FNB) convoca per novè any consecutiu un concurs per dissenyar la postal de Nadal 
2018. La postal de Nadal es penjarà a la pàgina web i s’enviarà per correu electrònic i correu postal. 
 
OBJECTIUS I TEMA DEL CONCURS: Aquesta convocatòria té com a objectiu desenvolupar una idea relacionada amb  
l’FNB. Aquesta idea s’haurà d’expressar a través d’una imatge visual inèdita que quedarà recollida en una postal de Nadal 
que servirà per felicitar les festes. 
 
Per tant, s’hauran de presentar dos documents: una imatge i/o animació de la postal de Nadal i un breu text explicatiu de la 
idea exposada.  
 
PARTICIPANTS: Tota la comunitat universitària de la Facultat de Nàutica de Barcelona (FNB), és a dir, estudiantat, PDI i 
PAS. 
 
OBRES I FORMAT: S’hauran de presentar quatre documents:   
1. Text explicatiu de la idea expressada en la postal de Nadal de l’FNB en format PDF. 
2. Tres imatges-animació de la postal de Nadal. La mida de la postal de Nadal ha de tenir unes dimensions DIN A4 com a 
màxim. L’ imatge hauran de ser arxius JPG, PNG, PSD o vectorials. La mateixa imatges s’haurà de lliurar amb tres idiomes 
(català, castellà i anglès) Cada imatge ha de contenir el logo oficial de l’FNB-UPC (que estarà disponible al CAMPUS 
DIGITAL ATENEA i també a la Intranet apartat recursos gràfics FNB-UPC) i la següent frase en castellà, castellà i anglès: 
La Facultat de Nàutica de Barcelona us desitja un Bon Nadal i Feliç 2019 / La Facultad de Náutica de Barcelona les desea 
una Feliz Navidad y un próspero año nuevo 2019 / Barcelona School of Nautical Studies wishes you a Merry Christmas and  
Happy New Year 2019. 
En el cas de que presenteu una animació tingueu present que s’haurà de poder treure una imatge per enviar la postal de 
Nadal per correu postal. 
 
PREMIS: Només hi haurà un premi pel primer guanyador del concurs que serà de 100 euros en efectiu. 
 
TERMES I CONDICIONS: Les còpies de les fotografies presentades han de ser inèdites i les imatges i les idees han de ser 
originals. 
 
PRESENTACIÓ: Es podran presentar fins les 23:00 hores del dia 11 de desembre de 2018. Les imatges i/o animacions, 
juntament amb el text, es faran arribar per mitjà del formulari disponible al CAMPUS DIGITAL ATENEA i els arxius hauran 
de tenir el mateix nom. Per accedir al formulari, haureu d'entrar dins d’ATENEA, cercar el curs “FACULTAT DE NÀUTICA 
DE BARCELONA”, que apareix com la resta d’assignatures del CAMPUS. Una vegada dins del curs cal enviar els fitxers 
mitjançant la tasca “ Desè concurs Postal de Nadal 2018”. Per mantenir l’anonimat recordeu que a l’arxiu no hi pot sortir el 
nom de l’autor o autora. En cas de qualsevol problema amb ATENEA adreceu-vos al Centre de Càlcul 
(centre.calcul@fnb.upc.edu o bé al 93 401 79 28). 
 
JURAT: El Jurat estarà format pels següents membres: L’equip de Direcció de l’FNB, el Cap del Centre de Càlcul i el 
Responsable de la Biblioteca. La decisió del jurat no admetrà apel·lacions. 
 
RESULTAT DEL CONCURS: El resultat del concurs es publicarà a la WEB de l’FNB a partir del dijous 14 de desembre de 
2018 i l’acte i el lliurament del premi es realitzarà el dia 19 de desembre a les 14:00 hores a la Sala de Juntes. El 
guanyador rebrà una notificació via correu electrònic a l'adreça lliurada amb l'obra. El concurs pot declarar-se desert en cas 
que el jurat així ho determini. 
 
CONSIDERACIONS GENERALS: 
• La persona que guanyi el concurs cedirà a favor de l’FNB els drets de propietat sobre aquest material segons els termes i 
condicions que el regeixen. Per fer efectiva aquesta cessió, en el moment de l'entrega del premi, l'autor haurà de signar el 
document de cessió de drets. 
• Si per causa greu comesa per un autor s'ha de desqualificar la seva obra, el possible premi atorgat serà, a tots els 
efectes, per al segon finalista. 
• Qualsevol cas no previst serà resolt per l'entitat organitzadora. 
• L'FNB es reserva el dret de reproduir les obres premiades i de fer una selecció de les obres a exposar. 
• L’FNB es reserva el dret de produir sense costos en concepte de drets d'explotació la imatge guanyadora 
per a la promoció de l’FNB així com la seva difusió per qualsevol mitjà o suport que consideri oportú. 
• El concurs està emparat pel Real Decreto Legislatiu 1/1996, de 12 abril de PROPIETAT INTEL·LECTUAL. 
 
ACCEPTACIÓ DE LES BASES: La participació en el concurs porta implícita l'acceptació de totes les bases que s'han 
descrit i la decisió del jurat del concurs. 
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