CONCURS #ESDiwearedesign
FUNDIT, Fundació titular de l'Escola Superior de Disseny ESDi, centre adscrit a la Universitat Ramon
Llull, convoca el concurs “#ESDiwearedesign” a les xarxes socials, encaminat a evidenciar que el
disseny és a tot arreu. L’objectiu del concurs és posar de relleu la importància del disseny i
compartir diferents maneres de viure’l.

BASES
TEMA
L’objectiu del concurs és immortalitzar “Com vius el disseny”, com “ets disseny” i com aquest està
en moltes més coses del nostre entorn de les que ens imaginem.
Es valorarà el missatge, la originalitat, el punt de vista únic, la presència del disseny i la qualitat de
la imatge.

PARTICIPANTS
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La convocatòria és oberta a totes les persones majors de 16 anys amb presència a les xarxes socials
(comptes oberts).

REQUISITS DE PARTICIPACIÓ
1. La fotografia ha de fer referència al leitmotiv del concurs “We are Design” que està
vinculat, també, al lema de la campanya de l’ESDi.
2. Per participar-hi cal seguir-nos al nostre perfil d’Instagram o twitter (segons la xarxa que
utilitzis), mencionar-nos (@ESDi_Barcelona) i utilitzar el hastag #ESDiwearedesign
3. Cal fer la fotografia en els dies que dura el concurs. El termini de publicació de fotografies
comença el dia 5 de maig a les 9.00 del matí i acaba el dia 7 de maig a les 00.00h de la nit.
4. Les propostes presentades pertanyen als seus autors. ESDi es reserva el dret de reproduirles, sempre esmentant els autors.
5. Les fotografies han de ser originals i inèdites.
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JURAT I VEREDICTE
El Jurat del concurs està format per 2 representants dels alumnes i membres del Gabinet de
Premsa i Comunicació de l’ESDi.
ESDi no es fa responsable de les reclamacions per plagi que s'hagin produït per causes alienes a la
nostra institució.
La participació en el concurs suposa la total acceptació de les seves bases. El jurat serà responsable
de la seva interpretació i de la resolució de qualsevol aspecte que no es trobi previst.

PREMI
L’Escola Superior de Disseny ESDi premiarà la millor fotografia amb 200 euros i 2 entrades per a
assistir al festival de música Embassa’t amb qui l’ESDi té un conveni de col·laboració i @esditv n’és
televisió oficial.
La mateixa escola es posarà en contacte amb el guardonat per iniciar les gestions del premi.
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L’ESDi farà difusió de la imatge premiada en les seves xarxes socials i pàgina web i en d’altres
suports que cregui oportú, mencionant el seu autor.
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