Convocatòria 2020
(XII edició)

Premi
Dr. J. Font
1 Premi 3.000 €
2 Accèssits 1.000 €

Per als metges en actiu que hagin publicat
treballs o articles d’investigació durant el 2019.
Presenta el teu!

Data límit de presentació: 30.9.2020

Consulta les bases
escanejant aquest
codi o visitant
www.mutualmedica.com

900 82 88 99
/mutual-medica
@mutualmedica

Premi Dr. J. Font
La Fundació Mutual Mèdica obre una nova convocatòria del Premi Dr. J. Font per al metge
primer signant d’un treball original d’investigació mèdica publicat en una revista nacional o
estrangera indexada, tant en paper com en format digital, durant l’any 2019, el qual tingui una
aplicació potencial a la pràctica mèdica. La Fundació Mutual Mèdica va ser constituïda per
Mutual Mèdica per vehicular part de la seva activitat de Responsabilitat Social Corporativa.

Bases de participació
1. Per optar al Premi, el metge primer signant
haurà d’aportar la següent documentació:
• Sol·licitud de participació: s’haurà d’omplir el formulari
que trobarà a www.mutualmedica.com, on se li
sol·licitaran les dades personals.

• Els membres del Consell d’Administració de Mutual
Mèdica i del Patronat de la Fundació Mutual Mèdica,
així com els seus familiars, no podran optar al Premi.

4. Resolució:

• Currículum Vitae.

• El jurat del Premi Dr. J. Font estarà format com a mínim
per 3 membres nomenats pel Patronat de la Fundació
Mutual Mèdica.

• Còpia de l’article publicat i qualificació de la revista on
s’ha publicat, segons el barem de Factor d’Impacte.

• El Premi està dotat amb 3.000 € que aportarà la
Fundació Mutual Mèdica al guanyador.

2. Lliurament de la documentació:

• El jurat del Premi Dr. J. Font podrà atorgar fins a dos
accèssits de 1.000 € cadascun.

• Còpia del DNI.

• Tota la documentació s’haurà de lliurar bé a través del
formulari web que trobarà a www.mutualmedica.com,
bé personalment o per correu certificat a la secretaria
de la Fundació Mutual Mèdica (Via Laietana, 31, 08003
Barcelona) o per e-mail a beca@mutualmedica.com,
abans del dia 30 de setembre de 2020. És requisit
imprescindible la presentació de tota la documentació
en aquesta data.

• Amb el Premi es lliurarà un Diploma acreditatiu.
• El Premi podrà ser declarat desert.
• El Premi no és incompatible amb altres guardons que
rebi el treball publicat.
• L’acte de concessió del Premi es realitzarà el 27 de
novembre de 2020.

3. Requisits

5. La decisió del jurat serà inapel·lable.

• L’article publicat haurà de ser forçosament un article
original, publicat a una revista nacional o estrangera
indexada durant l’any 2019, tant en paper com en
format digital. No s’admetran les revisions, cartes al
director, editorials i notes clíniques. La investigació ha
de tenir una aplicació potencial a la pràctica clínica.

6. Pel sol fet de presentar-s’hi, tots els concursants

• El Premi es lliurarà al primer dels signants de l’article.

accepten les bases de la convocatòria, així com el
dret de la Fundació Mutual Mèdica i Mutual Mèdica
a reproduir i utilitzar el seu nom, cognoms i imatge en
qualsevol activitat promocional relacionada amb la difusió
d’aquesta convocatòria i de l’activitat de promoció de
la investigació i la formació contínua dels metges que
ambdues realitzen.

La Fundació Mutual Mèdica l’informa que les dades que rebi de persones que presentin el seu article o treball de recerca en virtut
d’aquests premis quedaran incorporats en un fitxer de la seva titularitat, amb la finalitat de poder gestionar la seva participació en el premi.
Els participants d’aquesta convocatòria autoritzen a la Fundació Mutual Mèdica i a Mutual Mèdica a tractar les seves dades personals
per reproduir qualsevol imatge, vídeo, gravació de veu o similar en activitats promocionals relacionades amb la difusió dels premis als quals
han optat, per qualsevol mitjà, inclòs Internet, i per a una durada il·limitada, sense que vostè tingui dret a cap contraprestació econòmica
i/o benefici. Així mateix, l’informem que aquestes dades de caràcter personal seran cedides a Mutual Mèdica amb la finalitat de poder
informar-lo sobre els seus productes i serveis. Els titulars de les dades personals podran exercir en qualsevol moment els seus drets d’accés,
rectificació, cancel·lació i oposició enviant un correu electrònic a l’adreça lopd@mutualmedica.com o mitjançant comunicació per escrit a
Mutual Mèdica (Via Laietana, 31 - 08003, Barcelona).

