EUI-Sant Pau s’adhereix a la Campanya Nursing Now
Formant professionals competents
La missió de l’EUI Sant Pau és formar infermeres i
infermers competents i compromesos amb la societat i
amb la professió. Capaços de donar resposta a les
necessitats de cures de la persona, la família i la
comunitat, respectant els seus drets, valors, costums i
creences.
Per tots aquests motius des de l’EUI- Sant Pau ens
adherim a la campanya Nursing Now per col·laborar a
desplegar totes les nostres competències. Els estudiants
d’infermeria al finalitzar els estudis han de poder exercir
la professió garantint unes cures dignes, segures i de
qualitat, han de tenir oportunitats de poder
desenvolupar lideratge, i accedir a rols directius i influir
en les polítiques de salut dirigides a millorar la salut i la
qualitat de vida de les persones.
Com ho farem?
1. Concurs fotogràfic. Què és per tu tenir cura?
2. Visibilitzar l’art de tenir cura infermera a través de la fotografia a les xarxes socials i
al web amb els hagstag #NursingNow #EUISantPau
Objectiu
Donar visibilitat a les cures infermeres des de la perspectiva docent del tenir cura de la
persona
Participants
- Podran participar-hi els estudiants de grau i de màster de l’EUI Sant Pau.
- No podran participar els membres de l’organització del concurs ni els membres
del jurat.
- L'autoria de les fotografies serà dels participants.
- Les imatges no poden vulnerar la legislació vigent ni cap dret fonamental de les
persones.

Temàtica
El propòsit del concurs pretén sensibilitzar-nos per donar rellevància/visibilitat a l’acte
infermer del Tenir CURA
Com participar
Fotografies candidates:
Cada autor podrà participar amb un màxim d’una fotografia en color o blanc i
negre.
Les imatges seran enviades al correu electrònic concursfotoeui@santpau.cat, en
format .jpg
En el cas d’imatges de persones, cal un document de cessió d’imatge.
En el mail hauran de constar les següents dades:
o Nombre i cognoms de l’autor/a.
o Mail de contacte
o Telèfon de contacte.
o Títol o frase referent a l’acte de tenir cura
- Les fotografies podran ser editades amb qualsevol programa d’edició
d’imatges, no sent vàlids els fotomuntatges. Es permetran petits retocs però no
es podran eliminar ni afegir elements de la seva composició original. Les
fotografies hauran de ser inèdites, no podent-se presentar aquelles que hagin
estat premiades a qualsevol altre concurs.
- Les imatges que presentin algun tipus de marca, copyright o signatura que faci
referència a la seva autoria no seran admeses al concurs.
- L’organització analitzarà i revisarà totes les imatges rebudes, descartant
aquelles que no reuneixin un mínim de qualitat o que poguessin resultar de
“mal gust” o ofensives. També es descartaran aquelles que no tinguin
referència a la temàtica.
Lliurament
Termini: 01 de març 2020 al 30 d’Abril de 2020 (ambdós inclosos)
Jurat
El jurat estarà composat per 4 persones:
- Dra. Montserrat Guillaumet, Dr. Antonio Torres i Dra. Eva M. Román.
Professors de l’EUI Sant Pau
- Sra. Isabel Barios. Infermera ex-estudiant de l’EUI-Sant Pau i graduada en Belles
Arts
Els criteris d’avaluació del Jurat seran la creativitat i la qualitat fotogràfica, així com
l’adequació de la fotografia a la temàtica.
El jurat es reserva el dret de declarar els premis deserts, si es considera que les
imatges presentades no reuneixen els criteris proposats.
Premis
Patrocinat pel Col·legi d’Infermeres de Barcelona (COIB)
1r premi: 300 euros
2n premi: 200 euros
3r premi: 100 euros

La notificació de les imatges guanyadores es realitzarà el 12 de maig coincidint amb el
bicentenari del naixement de Florence Nightingale.
Els guanyadors seran notificats a través del web i el mail.
Els noms dels guanyadors del concurs també es faran públics a la xarxa social Twitter
@EuiSantPau a on es penjaran també les fotografies guanyadores.
En cas de no poder contactar, els premis del concurs quedaran deserts.
Propietat i ús posterior de les imatges
Una selecció de les millors fotografies es mostrarà a la xarxa social de Twitter i a la
pàgina web de l’EUI-Sant Pau. Totes les imatges participants passaran a ser propietat
de l’EUI Sant Pau que es reserva tots els drets sobre les mateixes i podrà utilitzar-les
posteriorment citant sempre el nom de l’autora o de l’autor, atenent-se, en tot cas, a
allò que s’hi disposa a la Llei de propietat intel·lectual.
Protecció de dades
L’EUI - Sant Pau compleix amb les directrius del Reglament (UE) 2016/679 del
Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les
persones físiques en allò que respecta al tractament de dades personals i a la lliure
circulació d’aquestes, amb la Llei Orgànica de Protecció de Dades de Caràcter Personal
vigent, amb el Reial decret pel qual s'aprova el Reglament de desenvolupament de la
Llei Orgànica i de l’altra normativa vigent a cada moment, i vetlla per garantir un
correcte ús i tractament de les dades personals de l'usuari.
Els participants queden informats i autoritzen que les seves dades personals facilitades
al inscriure’s, seran tractades amb la finalitat de desenvolupar la participació en el
concurs. Així mateix, els participants garanteixen que les seves dades personals són
certes i es fan responsables de comunicar qualsevol canvi en les mateixes.
L’organització no es fa responsable respecte a l’incompliment del participant de
qualsevol garantia en matèria de drets de propietat intel·lectual, industrial o d’imatge,
així com qualsevol responsabilitat derivada de l’incompliment dels participants de les
bases del concurs.
Acceptació de les bases
La participació en el concurs implica la total acceptació de les present bases.

