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INSTRUCCIONS 13è CONCURS DE PINTURA I FOTOGRAFIA 

CASA DE L'ALUMNE 

Termini de presentació: comença el 4 d'abril i finalitza el 12 de maig del 2017. 

Dirigit a alumnat matriculat oficialment de qualsevol de les titulacions i els graus 
de la UPV, així com dels màsters i postgraus, en el curs 2016-2017. 

1r. Realitza la teua obra. 

Pot ser pintura o fotografia, amb les característiques que se sol·liciten en les 
bases. 

Et pots presentar a les tres categories, però només pots optar a un premi. 

2n. Emplena la sol·licitud adjunta a les últimes pàgines de les bases (has 
d'emplenar-la dues vegades, ja que un exemplar és per a la Universitat i l’altre per a tu). 

3r. Presenta-la a: 

- El Registre General en la UPV, edifici 3F (en aquest enllaç tens la ubicació 
exacta: http://www.upv.es/plano/plano-2d-es.html?entidad=RG) 

 - L’Escola Politècnica d'Alcoi (plaça de Ferrándiz i Carbonell, s/n) 

 - L’Escola Politècnica de Gandia (carretera de Natzaret a Oliva del Grau) 

4t. La referència obtinguda (XXX-XXXX) ha de reflectir-se al revers de l'obra (així, 
no s'hi escriu cap dada de l'artista), si pot ser, a la zona superior dreta. 

5è. Embolica l’obra o les obres segons el que especifiquen les bases. Per al cas 
de les fotografies, a la Casa de l'Alumne disposem de sobres i cartolines. Per al cas de 
les pintures, has de portar-les amb paper de bombolles o paper Kraft. Escriu la referència 
i el lema sobre l'embalatge, si pot ser, a la zona superior dreta. No escrigueu dades 
personals. 

6è. Finalment, presenta al Punt d'Atenció de la Casa de l'Alumne o a les 
dependències de la Casa de l'Alumne dels campus de Gandia i Alcoi –durant els horaris 
d'obertura establits en cada campus– el següent: 

- L’obra o les obres (amb la referència inscrita al revers i a l'embalatge) 

- La sol·licitud registrada 

- Una fotocòpia del carnet d'estudiant de la UPV 

 

Nota: al Punt d'Atenció es desembolicarà l'obra per a comprovacions i s'embalarà 
novament. Una vegada dipositats els treballs, se’n lliurarà un justificant de recepció. 
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