
CODI DE CONCURSANT:

SETMANA MUNDIAL DE LACTÀNCIA MATERNA - Concurs de Fotografia - FORMULARI

El tema d'aquest any és "JUNTS PODEM FER QUE LA LACTAMCIA MATERNA SIGUI SOSTENIBLE"

Es lliurarà 1 foto (impresa en paper fotogràfic, juntament amb aquest formulari a la Direcció d'Infermeria i en format 

digital a  concursodefotografiadelactanciamaterna@asef.es (seguint els requisits de les bases). Se seleccionaran 

les millors fotos, on es valorarà: a la primera fase d'eliminació (experts en fotografia), la qualitat de la foto, i en la 

segona fase (expertes en lactància i representants de les diferents organitzacions que col·laboren): adherència, 

posició, originalitat i la creativitat.

Els premis seran :

1. Primer a la millor fotografia (aquesta foto s'utilitzarà per al pòster de la Setmana de Lactància Materna de  

2018).

2. Premi Lactància Prolongada.

3. 5 premis a la Lactància Materna a les Pitiüses.

Formulari
Concursant
Nom:
Ocupació i Organizació:
Nacionalitat:
Direcció: 
Tel:
Email:
Foto
Títul:
Data i any de la foto:
Lloc:
Peu de foto i explicació:

Donada la meva participació en el concurs, declaro el següent: 
1. Que sóc la persona autora legal - propietària dels drets d'autor (copyright) - part autoritzada d'aquesta foto  

que presento al concurs. 
2. Que estic d'acord en cedir a ASEF i als ABAM els drets absoluts i drets d'autor (copyright) per usar i re-

utilitzar, publicar i re-publicar i produir-les que presento al concurs.
3. Que tinc el permís i l'autorització dels / les persones involucrades, en la presa de la foto que presento a  

concurs. Per tant declaro que indemnizaré a ASEF si es donen reclams o perjudicis legals com a resultat 
d'haver presentat a concurs aquesta foto.

4. Que he complert amb totes les regles i regulacions d'aquest concurs.

Nom: …………………………………………………….. Signatura: …………………………………………………

Data: ………………………………………..

Imprimir i presentar, junt amb la foto a Dirección de Enfermería C/ Corona S/N. 07800 Eivissa. abans del 22 de 
septiembre del 2017.

mailto:concursodefotografiadelactanciamaterna@asef.es

