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CIBINFLUENCERS 

Amb motiu de la realització del VII Congrés d'Investigació Biomèdica (CIB 

2019), que se celebrarà els dies 6, 7, 8 de febrer de 2019 en la Facultat de 

Medicina i Odontologia de la Universitat de València, el Comité de Community 

Manager presenta les bases i normes per a la Selecció de CIBinfluencers del 

Congrés. 

Aquesta convocatòria té com a objectiu seleccionar a un grup d'estudiants (d'ara 

en avant, CIBinfluencers ) que difonguen per les xarxes socials (o bé Twitter o 

bé Instagram, o ambdues) l'activitat que estiga duent-se a terme en el Congrés 

d'Investigació Biomèdica, alhora que assisteixen al mateix. D'aquesta manera, 

s'intenta que aquelles persones interessades en els coneixements transmesos 

durant els dies del Congrés puguen tindre accés a ells, malgrat no poder assistir 

de forma física a l'esdeveniment.  

A continuació s'especifiquen les BASES I NORMES a seguir pels 

CIBinfluencers per al VII Congrés d'Investigació Biomèdica. 
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BASES DE LA CONVOCATÒRIA 

● El nombre màxim de Cibinfluencers seleccionats serà de 10. 	

● És requisit ser alumne de Grau o de Màster en alguna universitat 

espanyola o estrangera. 	

● Els participants deuran, preferentment, estar cursant una Llicenciatura, 

Grau o Màster de la branca biomèdica. 	

● Per a optar a la selecció caldrà emplenar la fitxa de Google Forms que 

serà pujada, junt amb les bases, a la pàgina web, prestant especial atenció 

als apartats de Carta de Motivació i Experiència Prèvia.	

 

NORMES DEL CIBINFLUENCER 

 

● El CIBinfluencer haurà d'assistir al Congrés d'Investigació Biomèdica 

2019 durant els dies 6, 7, 8 de febrer de 2019. 	

● L'objectiu principal serà la promoció del CIB2019. 	

●  En cap cas es publicarà contingut ofensiu. 	

● En cas de ser Instagram si es publiquen “Instastories” cal guardar-les en 

“Destacades” amb el HASHTAG #CIB2019 com a títol per a poder 

visualitzar-les passades les 24h.  

● Es tindrà especial atenció amb l'ortografia i la gramàtica de les 

publicacions. 	

● El candidat notificarà, en cas que hi haguera, qualsevol conflicte 

d’interés. 	

● Caldrà tenir en compte el hashtag oficial del Congrés: #CIB2019	

● El treball serà individual i intransferible. 	
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● Els sol·licitants hauran de llegir amb cura i posar en pràctica el Manual 

d'ús del CIBinfluencer que se’ls proporcionarà. 	

● Les imatges i vídeos que s'adjunten han de ser apropiats al contingut de 

la publicació, i mai obscens, violents, sexistes o racistes.	

 

TERMINI DE PRESENTACIÓ	

El termini per a emplenar el formulari de Google Forms comença en el moment 

de publicació de les presents bases. Finalitzarà a les 23.59h del dia 28 de 

desembre de 2018. El comité es conserva el dret d’ampliar el termini de 

presentació, en cas que ho considere necessari.  

 

JURAT I SELECCIÓ DE CIBINFLUENCERS 

 

● El Jurat estarà compost pels integrants del Comité de Community 

Manager del CIB 2019. 	

● El Jurat seleccionarà a les 10 persones més aptes per a participar com 

CIBinfluencers al Congrés, basant-se en les seues Cartes de Motivació i la 

seua Experiència Prèvia.	

● El dia 31 de desembre de 2018 es publicarà en la pàgina web i les 

xarxes socials els noms dels CIBinfluencers seleccionats. En aquest 

moment, per mitjà de l'adreça de correu electrònic inclosa en la 

sol·licitud de Google Forms, el Jurat es posarà en contacte amb els 

CIBinfluencers per a comunicar la seua selecció. La decisió del Jurat serà 

inapel·lable. 	

● En el cas que hi haja empat a vots entre diversos CIBinfluencers, decidirà 

el vot de qualitat del responsable del Comité de Community Manager.	
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COMPENSACIÓ / PREMI	

● Als Cibinfluencers seleccionats se'ls tornaran els diners de la 

inscripció en el Congrés d'Investigació Biomèdica 2019 una 

vegada passat aquest , en cas de que s’acompleixen els requisits del 

seu paper durant el Congrés.  	

● El Jurat pot declarar desert el premi si cap dels CIBinfluencers reuneix 

les característiques i qualitats desitjades. 	

● Els membres del Comité Organitzador no podran optar en cap cas a la 

selecció com a CIBinfluencer del Congrés.	

	

ACCEPTACIÓ DE LES BASES 

a) Qualsevol participant, pel fet de ser-ho, accepta totes les bases d'esta 

convocatòria.  

b) L'incompliment d'alguna de les normes podrà ser motiu de la no selecció del 

sol·licitant com CIBinfluencer.  

c) Qualsevol modificació de les bases es notificarà en la pàgina web del Congrés 

amb el temps pertinent i serà notificada als concursants que ja hagen participat. 

Qualsevol dubte o suggeriment pot ser consultat amb el Comité de Community 

Manager en la següent adreça de correu electrònic 

communitymanager@cibvalencia.com 

dudas@cibvalencia.com 
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Aprovat en acta del dia 21 de novembre de 2018 pel Comité de Community 

Mànager. 

València, 21 de novembre de 2018 

 
Elena Francés Jordà 

Responsable del Comité de Community Mànager del CIB 2019 


