Bases del concurs de felicitació electrònica de Nadal de l’EETAC:
1. Hi pot participar qualsevol persona PDI, PAS, estudiantat i Alumni (titulats/des) que hagi estat
vinculada a l’EETAC (en el cas del PAS, s’entén adscrit al Campus del Baix Llobregat).
2. Cada concursant només pot presentar una felicitació com a màxim.
3. Per felicitació electrònica s’entén una targeta o vídeo de felicitació de Nadal que l’EETAC
enviarà per correu electrònic en cas de resultar guanyadora, dins de la política d'aprofitament
de les noves tecnologies de la informació i la comunicació i el respecte al medi ambient de
l’Escola.
4. La felicitació es pot dissenyar individualment o en col·laboració amb altres persones (però
en el segon cas, almenys una haurà d'acreditar la seva pertinença a un dels grups
esmentats a la base 1).
5. La felicitació ha de centrar-se en el Nadal i en l’EETAC, i ha de servir per anunciar el 20è
aniversari de l’EETAC. Aquest anunci s’ha de fer incloent els dos noms anteriors de l’Escola:
• Escola Universitària Politècnica del Baix Llobregat (EUPBL)
• Escola Politècnica Superior de Castelldefels (EPSC).
6. Es valoraran tant el contingut com la presentació de la felicitació.
7. La felicitació ha de ser original i inèdita i, per tant, no pot haver estat guardonada anteriorment.
8. La felicitació ha d’estar escrita en català.
9. L’extensió de la felicitació electrònica sense comprimir ha de ser de com a màxim 8MB.
10. La felicitació s’ha de presentar mitjançant un correu electrònic a eetac.difusio@upc.edu.
Dins l’arxiu de la felicitació electrònica no s’ha de fer constar el nom de l’autor o autora, però sí
s’ha de fer constar en el contingut del correu electrònic on estigui adjunta la felicitació.
11. El termini d’admissió comença a partir del moment de la publicació d'aquestes bases en una
notícia web de l’EETAC i s'acaba el 19 de desembre (inclòs).
12. S’atorgarà un premi del jurat consistent en una Smartbox. El jurat estarà format per un
membre de
l’Equip Directiu de l’EETAC, un PDI adscrit a l’EETAC, una persona representant del PAS de
Campus i un/a estudiant/a de l’EETAC representant la Delegació d’Alumnes del Baix Llobregat.
13. El jurat pot declarar desert el concurs si considera que cap de les felicitacions no té prou
qualitat.
14. El jurat prioritzarà les Nadales dinàmiques (animades) sobre les estàtiques.
15. La resolució de la persona guanyadora es farà pública en una notícia al web de l’EETAC
durant la segona quinzena de desembre.
16. L’EETAC es reserva el dret de publicació i utilització de les felicitacions
presentades a concurs, tot i que continuaran sent propietat dels autors i autores.
17. Els membres de l’organització no es fan responsables de les possibles pèrdues ni d'altres
danys que es puguin fer a la felicitació.
18. De l'import del premi, se'n deduiran els descomptes corresponents d'acord amb la
legislació vigent.
19. La participació en aquest concurs implica l'acceptació d'aquestes bases.

