La Comunitat Energètica del Campus de Terrassa convoca el

1er CONCURS DE
VIDEOS CURTS
sobre l’ESTALVI ENERGÈTIC al Campus de Terrassa
A les aules, als laboratoris, als passadissos, als despatxos...
Allà on hi ha energia hi ha persones que la utilitza. Grava i realitza
a qualsevol espai de l’Escola i del Campus un vídeo curt entre 30
i 60 segons de durada amb l’estalvi energètic i la utilització d’energies
renovables com a tema central.
Premiarem la teva creativitat, enginy i imaginació!

Realitza el teu propi vídeo curt, envia’l abans del dia 22 de maig
a l’email mobilitat@ct.upc.edu i guanya una tauleta Samsung Galaxy Tab S2 8”

BASES DE PARTICIPACIÓ
1. La Comunitat Energètica del Campus de Terrassa con-

voca a tots els estudiants del Campus de Terrassa a participar en un concurs de vídeos curts sobre estalvi energètic.

2. Poden participar al concurs estudiants de qualsevol

Escola o Facultat del Campus de la UPC a Terrassa amb
vídeos enregistrats amb qualsevol dispositiu mòbil. Els
vídeos no podran durar menys de 30 segons ni més d’1
minut.

3. Cada participant pot realitzar i enviar al concurs tants
vídeos com vulgui.

4. Els vídeos han de tractar sobre el tema de l’estalvi

energètic al Campus de Terrassa amb qualsevol de les
seves vessants.

7. El termini per enviar els vídeos finalitzarà el divendres dia

22 de maig a les 24h.

8. El jurat del concurs estarà format per:

Xavier Cañavate, delegat del Rector de la UPC al
Campus de Terrassa
Adrián Sánchez, delegat d’estudiants de l’ESEIAAT
Álvaro Luna, professor de l’ESEIAAT
Responsable de Comunicació del Campus
Sergio López, de l’empresa Schneider

9. Els criteris del jurat per avaluar els vídeos seran l’originali-

tat, la creativitat i l’efectivitat del missatge que continguin en
funció del tema que es proposa: l’estalvi energètic al
Campus de Terrassa.

10. En cas de que els organitzadors ho considerin adient,

5. Els vídeos han de contenir imatges localitzades i iden-

tificables a qualsevol espai del Campus de la UPC a
Terrassa.

difondran a través de les xarxes socials de la UPC el vídeo
guanyador i els vídeos finalistes. Els creadors d’aquests
vídeos cediran els drets de difusió sense cap remuneració
dels organitzadors del concurs.

6. Els participants enviaran per correu electrònic els seus

11. El jurat farà públic el seu veredicte durant el mes de maig

vídeos etiquetats amb el títol a l’adreça d’email
mobilitat@ct.upc.edu en format .avi i inclouran al missatge el seu nom, cognoms, la titulació i el curs que realitzen,
el telèfon de contacte i el títol del vídeo.

de 2016

12. El jurat es reserva declarar desert el certamen.
13. El fet de participar implica l’acceptació de les bases

d’aquest concurs.
Amb el patrocini de:

