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Dia Internacional de la Llum 2022 

Davant la celebració, el proper 20 de maig, del Dia Internacional de la Llum (DIL2022), el grup de Recerca 
d’Òptica de Castelló de la Universitat Jaume I (GROC·UJI), per tal de promoure, entre la comunitat 
universitària i els alumnes dels Centres d’Ensenyament Secundari (CES) de les comarques de Castelló, el 

coneixement de les tecnologies òptiques i fotòniques, convoca el Concurs de Fotografia Digital «Dia 

Internacional de la Llum 2022», d’acord amb les següents bases: 

 

BASES DEL CONCURS DE FOTOGRAFIA DIGITAL 
«DIA INTERNACIONAL DE LA LLUM 2022» 

 
 

1. Participants 
El GROC·UJI convoca el premi de fotografia digital «Dia Internacional de la Llum 2022» en dues 
categories: 
a) Premi CES-DIL2022: Premi de fotografia digital «Dia Internacional de la Llum 2022», obert al 

col·lectiu d’alumnes dels Centres d’Ensenyament Secundari (CES) de les comarques de 
Castelló. 

b) Premi UJI-DIL2022: Premi de fotografia digital «Dia Internacional de la Llum 2022», obert als 
estudiants de la Comunitat universitària de l’UJI i als membres de la Societat d’Amics i Antics 
Alumnes de la Universitat Jaume I (SAUJI). 

Cada participant podrà optar al premi com autor d’una única fotografia digital, que ha de ser 
original, inèdita, individual i no premiada en cap altre concurs. 

2. Temàtica 
Totes les fotografies han de tractar obligatòriament el tema «Fenòmens òptics». La fotografia 
s’ha d’identificar amb un títol, una breu descripció del fenomen òptic associat i el nom complet 
de l’autor o autora. Els autors/res d’aquelles fotografies que opten al Premi CES-DIL2022 hauran 
d’afegir el nom del CES al que pertanyen. Els autors/res de les fotografies que opten al Premi 
 UJI-DIL2022 hauran d’afegir, a més, les sigles SAUJI quan participen en el concurs como 
membres d’aquesta associació o les sigles UJI quan siguen estudiants de lUJI.. 
 

3. Termini d’admissió 

El termini de presentació de fotografies a través d’Instagram finalitzarà a les 24 h. del dia 16 de 
maig; no s’admetran les fotografies presentades, per Instagram o per correu electrònic, amb 
posterioritat a aquesta data. 
 

4. Enviament 

a) Les fotografies que opten a la categoria Premi CES-DIL2022 s’han de pujar a un compte 

d’Instagram, junt a la descripció i les dades requerides, amb el hashtag: #CESDiaLlumUJI. 

b) Les fotografies que opten al Premi UJI-DIL2022 s’hauran de pujar a un compte d’Instagram, 

junt a la descripció i les dades requerides, amb el hashtag: #DiaLlumUJI. 
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Totes les fotografies han de publicar-se des d’un perfil d’Instagram públic personal o des del perfil 
d’una organització, com per exemple el compte d’Instagram de l’CES, d’una associació, etc.  
En cas de no poder accedir a cap compte d’Instagram, es podrà enviar la fotografia digital per 
correu electrònic, amb la descripció i les dades requerides i dintre del termini d’admissió 
establert, a l’adreça de correu: dil@uji.es 

 

5. Jurat 

El Jurat dels premis estarà format per persones: dos membres del GROC·UJI, un membre dels 
Students Chapters d’Òptica de la Universitat Jaume I (dedicats a la divulgació científica 
internacional de l’Òptica) i dues persones reconegudes en el món de la fotografia. El Jurat entre 
totes les fotografies presentades seleccionarà les fotografies premiades en cadascuna 
categories, seguint criteris de qualitat, originalitat i adequació de les fotografies a la temàtica del 
premi. El Jurat podrà declarar desert cada categoria del concurs si considera que cap de les 
fotografies presentades és mereixedora del premi. De la mateixa manera el Jurat podrà establir, 
d’acord amb aquestes bases, les fotografies que poden ser mereixedores d’un accèssit. 
 

6. Premis 

S’estableixen, dintre de les diferents categories, el següents premis i distincions: 
a) Per a les fotografies que opten al concurs dintre de la categoria Premi UJI-DIL2022 

s’estableix: 
1.- Premi UJI-DIL2022 de 200 euros i diploma a la fotografia guanyadora. 
2.- Accèssits: El jurat, atenent a la qualitat, originalitat i oportunitat temàtica de les 

fotografies, podrà concedir fins a tres accèssits, reconeguts cadascú d’ells amb 50 
euros i diploma. 

 

b) Per a la fotografies que opten al concurs dintre de la categoria Premi CES-DIL2022 
s’estableixen els següents premis i distincions: 

1.- Premi CES-DIL2022 de 200 euros i diploma a la fotografia guanyadora. 
2.- Accèssits: El jurat, atenent a la qualitat, originalitat i oportunitat temàtica de les 

fotografies, podrà concedir fins a tres accèssits, reconeguts cadascú d’ells amb 50 
euros i diploma. 

3.- Mencions honorífiques individuals: El jurat, atenent a la qualitat, originalitat i 
oportunitat temàtica de les fotografies, podrà concedir fins a dotze Mencions 
honorífiques individuals, reconegudes cadascuna d’elles amb un diploma i un lot de 
marxandatge UJI. 

 

c) Així mateix, en el Concurs de Fotografia Digital «Dia Internacional de la Llum 2022» es preveu 
també:  

 Menció honorífica al CES més participatiu: Es distingeix al CES que, bé des del seu 
compte Instagram institucional o bé des dels comptes individuals dels seus 
estudiants, hagen presentat més fotografies al Premi CES-DIL2022. Aquest 
reconeixement consisteix en un Diploma i un Kit per a la realització de 
demostracions experimentals d’Òptica a l’aula (o equivalent). 
 

Tots els premis d’aquest concurs estan patrocinats per les societats internacionals OPTICA 
(Formerly OSA) y SPIE (The International Society for Optics and Photonics). 
 

7. Lliurament dels Premis 

El jurat donarà a conèixer el nom dels guanyadors i guanyadores amb anterioritat a l’entrega dels 
premis. El lliurament dels premis del concurs, en totes les categories, es farà el mateix Dia 
Internacional de la Llum 2022, el dia 20 de maig, en un acte públic a la Universitat Jaume I que 
degudament s’anunciarà. 
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8. Difusió 

Els autors/es de les fotografies guanyadores autoritzen a la Universitat Jaume I a utilitzar els 
treballs premiats a efectes de la seua reproducció, distribució i comunicació pública, tot i 
respectant el que disposa l’article 14 de la Llei 1/1996 de propietat intel·lectual, (modificada per 
la Llei 23/2006 de 7 de juliol) 
El GROC·UJI haurà de fer constar sempre el nom dels autors o autores al costat de les fotos 
premiades. Així mateix el GROC·UJI es reserva el dret a organitzar una exposició d’una selecció 
de les millors fotografies digitals escollides pel jurat del premi, en les dues categories convocades. 
 

9. Acceptació de les bases 

La participació en aquest concurs suposa la plena acceptació de totes i cada una d’aquestes bases 
i del veredicte inapel·lable del jurat. 

Més informació sobre el Concurs de Fotografia Digital «Dia Internacional de la Llum 2022» i sobre les 
activitats vinculades al Dia Internacional de la Llum es pot trobar en la següent adreça de pàgina web: 
http://dil.uji.es. 

 

 

 

 


