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MC MUTUAL CONVOCA EL PREMI MC 28 D’ABRIL
El contingut de les imatges presentades al cer-

El Premi MC 28 d’abril: Categoria Fotografia

tamen ha de reflectir la prevenció de riscos,

Estudiants, estableix els guardons següents:

tants els aspectes de caràcter domèstic com laboral (amb preferència per aquests últims), i ha
de posar èmfasi en aspectes relacionats amb
la seguretat o en actes i conductes relacionats
amb l’eliminació de riscos.

>> Primer: càmera fotogràfica rèflex
>> Segon: càmera fotogràfica compacta
>> Quatre accèssits

EXTRACTE DE LES BASES
1. Els autors han de ser estudiants. Les dades que

4. Les fotografies s’han de presentar en format

s’han d’emplenar són totes les que s’indiquen

digital jpg, amb una capacitat mínima d’1MB.

en el formulari de presentació. Els participants

Cada participant pot remetre un màxim de

que siguin menors d’edat han d’adjuntar una

quatre fotografies en color o blanc i negre.

autorització del pare/mare/tutor legal degu-

S’han de remetre a les adreces següents, o bé

dament signada.

per correu electrònic, o bé per correu ordinari

2. La tipologia dels treballs s’ha de cenyir al for-

(els treballs d’estudiants menors d’edat s’han

mat de fotografia, tal com s’indica en el punt 4.

d’enviar per correu ordinari juntament amb

Les imatges premiades es destinaran a difon-

l’autorització corresponent):

dre la cultura preventiva, a través dels canals

>> correu electrònic a:

que MC MUTUAL determini.

3. Els autors han de presentar fotografies inèdites
i que no hagin estat guardonades en cap altre certamen. Si hi apareixen menors, s’hi ha
d’adjuntar l’autorització del pare/mare/tutor
legal degudament signada, conforme estan

premiomc28deabril@mc-mutual.com
>> correu ordinari en suport CD a:
MC MUTUAL
Divisió Serveis de Prevenció
Premi MC 28 d’abril:

d’acord que la fotografia es presenti al Premi. Si

Categoria Fotografia Estudiants

en la imatge no s’identifica el menor, no caldrà

c/ Provença, 321, 1ª Planta

aquesta autorització.
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5. El jurat no coneixerà la identitat de l’autor. En
el moment de rebre els treballs, seran convenientment codificats per tal de garantir-ne
l’autoria.

6. El termini de recepció de les fotografies finalitzarà l’1 de març de 2020.

7. El veredicte del jurat es comunicarà, de forma personalitzada, a cadascun dels guanyadors mitjançant un correu electrònic, i es
publicarà a la pàgina Web d’MC MUTUAL:
www.mc-mutual.com.

8. Els participants cediran expressament a
MC MUTUAL els drets de propietat intel·lectual

MÉS INFORMACIÓ

transmissibles de la seva obra, en especial els

Divisió Serveis de Prevenció

drets de reproducció, distribució, comunicació pública i transformació, per a tot el món

Héctor David Armesto Naranjo

i pel termini màxim que permet la normativa

Adreça electrònica:

aplicable.

premiomc28deabril@mc-mutual.com

9. El jurat del Premi MC 28 d’abril: Categoria
Fotografia

Estudiants, estarà

membres

del

Ministerio

format

de

per

Trabajo,

Migraciones y Seguridad Social, de l’Institut
Nacional de Seguretat i Salut en el Treball,
de la Fundació Prevent i la Direcció General
d’MC MUTUAL.

10. La participació en el Premi MC 28 d’abril:
Categoria

Fotografia

Estudiants,

implica

l’acceptació íntegra de les bases d’atorgament del Premi que poden consultar-se en
www.mc-mutual.com.
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