BASES DEL CONCURS DE CARTELLS 2019
8 DE MARÇ
DIA INTERNACIONAL DE LES DONES
L’Ajuntament de Calvià convoca un concurs de cartells amb la temàtica «La sororitat: dones
unides per un món millor” per commemorar el Dia Internacional de les Dones.
BASES
1.Objecte del concurs
El concurs té com a finalitats:

● Estimular la creació artística de l’alumnat de 2n de primària de les escoles públiques de
Calvià.

● Reflectir, a través del dibuix, què representa la sororitat per transformar la societat en un
món millor.
2. Participants
Pot participar en el concurs tot l’alumnat de 2n de primària de les escoles públiques del municipi
de Calvià.
Hi serà necessària l’autorització del pare, mare, tutor o tutora (Annex 1) i la inscripció (Annex 2).
3. Tema i material a presentar
El tema del concurs és «La sororitat: dones unides per un món millor”. Es tracta de dibuixar
dones que es donen suport, que s'estimen, que es cuiden, que es diverteixen juntes, que lluiten
plegades per aconseguir el que somien per millorar el món.
Només s’admetrà un cartell per participant, que ha de complir els requisits següents:

● Es realitzarà a mà i amb retoladors. El dibuix ha de ser en color i ha de fer referència
directa al tema.

● El dibuix ha de presentar-se en orientació vertical en una cartolina blanca de mida DIN-A4.
● Els dibuixos han de ser originals i inèdits.
4. Inscripció al concurs i lliurament dels treballs
El termini per presentar els cartells serà del 24 de gener al 13 de febrer a les 14 h. Els dibuixos no
han d’anar signats i s’han de lliurar al tutor o tutora de cada classe.
Personal de l’Ajuntament anirà a recollir-los dia 14 de febrer a cada centre, per fer la selecció del
dibuix guanyador.
Cada dibuix ha de dur adjunt els dos annexos d'aquestes bases emplenats i signats.

Tenint el compte la Llei de la propietat intel·lectual, tots els drets de reproducció i difusió del
dibuix guanyador seran a favor de l’Ajuntament de Calvià.
5. Jurat
El jurat encarregat de decidir les obres finalistes serà designat per la tinent de batle de Cohesió
Social i Igualtat, o la persona en qui delegui. El jurat s'ha de reunir per qualificar les obres una
vegada que n'hagi finalitzat el termini de presentació. L'elecció de l'obra guanyadora s'ha de fer per
consens i s'han de tenir en compte les obres que presentin major qualitat artística i originalitat, i
s'adeqüin a i difonguin millor el tema de «La sororitat: dones unides per un món millor». El jurat
no tindrà accés a l'autoria de les obres.
6. Resolució
El jurat ha de proposar a l'òrgan municipal la concessió del premi. El jurat pot declarar desert el
concurs, si ho considera oportú. Al mateix temps, pot deixar fora de concurs les obres que consideri
que no compleixen els requisits indicats en les bases. La decisió del jurat serà, en qualsevol cas,
inapel·lable.
Les persones inscrites com a autors o autores han de presentar obres inèdites, originals i comptar
amb els drets o autoritzacions que siguin necessaris. L'Ajuntament de Calvià no es responsabilitza
de l'incompliment d'aquests requisits ni del contingut de les obres presentades. Així mateix, queda
eximit de tota responsabilitat davant qualsevol reclamació que es pugui presentar en relació a
aquesta qüestió i en deriva la responsabilitat a la persona representant que signa l'autorització de
l'infant inscrit com a autor o autora.
El fet de presentar-se a aquest concurs suposa l'acceptació d'aquestes bases. El jurat del concurs té
la facultat d'interpretar-les i de suplir-ne qualsevol llacuna o buit, d'acord amb la seva finalitat.
L'Ajuntament de Calvià queda facultat per resoldre qualsevol cas que no s’hagi previst.
7. Premi
El premi del concurs s’atorgarà al millor dibuix, que serà la portada del programa i el cartell del 8
de Març, Dia Internacional de les Dones que editi l’Ajuntament de Calvià.
A més, obtindrà un lot de llibres per a la persona guanyadora i un altre per a la seva aula.
8. Condicions

-

La persona que autoritzi la inscripció de l’autor o l’autora del dibuix presentat cedirà tots
els seus drets sobre l’obra presentada a l’Ajuntament de Calvià per a possibles futures
exposicions.

-

L’organització es reserva el dret de no seleccionar els dibuixos presentats que no
compleixen els objectius del concurs.

-

No s’acceptaran els dibuixos en mal estat.

-

Un cop presentat el dibuix, no podrà ser retirar per fer-hi correccions.

-

L’organització i les persones membres del jurat tenen la facultat d’interpretar aquestes
bases. En cas de conflicte, l’organització el resoldrà basant-se en els criteris de
racionalitat, igualtat i equitat.

-

La participació en aquest concurs suposa la plena acceptació d’aquestes bases.

9. Protecció de dades
De conformitat amb el que disposen el Reglament General de Protecció de Dades (UE) 2016/679 i la
normativa espanyola relativa a protecció de dades personals, us comunicam que:
1. La persona responsable del tractament de les vostres dades de caràcter personal és
l'Ajuntament de Calvià, titular del CIF P0701100J, amb domicili 07184 Calvià, carrer de
Julià Bujosa Sans, batle, núm. 1.
2. Les dades de contacte del delegat de protecció de dades de l'Ajuntament són:
dpd@calvia.com.
3. La finalitat amb la qual es tracten les vostres dades és la gestió de les dades de caràcter
personal publicades a les webs, xarxes socials, comunicacions electròniques i a les diferents
publicacions editades per l'Ajuntament (revistes, butlletins informatius, etc.), com també
de les fotografies i enregistraments de veu i imatges de les persones que participen en
programes, actes o esdeveniments que organitza l'Ajuntament. Les fotografies i/o vídeos
realitzats en els programes, actes o esdeveniments (destinats a la difusió pública no
comercial) podran ser publicats a premsa, web municipal, xarxes socials, fullets…, on
poden aparèixer persones clarament identificables.
4. La base legal per al tractament de les vostres dades és el desenvolupament de les
competències municipals conferides per la legislació estatal i autonòmica reguladora del
règim local.
5. La informació es conservarà d'acord amb els criteris i terminis establerts a la Llei 15/2006,
de 17 d'octubre, d'arxius i patrimoni documental de les Illes Balears.
6. Cessions de les dades previstes: publicació de dades a webs de l'Ajuntament, revistes,
xarxes socials.
7. Podreu exercir, en els casos i forma prevists en la legislació vigent, els drets d'accés,
rectificació, supressió, limitació del tractament, oposició i portabilitat al Servei d'Atenció al
Ciutadà de l'Ajuntament de Calvià, carrer de Julià Bujosa Sans, batle, núm. 1 (Calvià).
8. En tot cas, podeu presentar una reclamació davant l'Agència Espanyola de Protecció de
Dades. Podeu trobar-ne més informació a la seva pàgina web: www.agpd.es
Per a qualsevol dubte, es pot enviar un correu a igualtat@calvia.com

ANNEX 1
AUTORITZACIÓ A MENORS D'EDAT

_______________________________________, amb DNI __________________, telèfon de
contacte ________________ i correu electrònic ______________________________,





Autoritz el meu fill o filla__________________ a la participació en el concurs de cartells del
Dia Internacional de les Dones 2019.
Accept les bases per les quals es regeix el concurs.
Autoritz la publicació de les imatges i/o vídeos enregistrats per l’Ajuntament de Calvià, així
com el nom i llinatges del o de la menor, en els termes i condicions anteriorment exposats i
en els mitjans detallats a continuació:
1. Web de l’Ajuntament de Calvià (www.calvia.com)
2. Xarxes Socials.
3. Mitjans impresos i/o digitals publicats per l’Ajuntament
4. Exposicions

Calvià, ____ de

de 2019

[Signatura]

Informació bàsica sobre protecció de dades. Identificació del tractament: Gestió de dades de
caràcter personal Responsable: Ajuntament de Calvià. Finalitat: gestió de les dades de caràcter
personal publicades a les webs, xarxes socials, comunicacions electròniques i a les diferents
publicacions editades per l'Ajuntament (revistes, butlletins informatius, etc.), com també de les
fotografies i enregistraments de veu i imatges de les persones que participen en programes, actes o
esdeveniments que organitza l'Ajuntament. Legitimació: consentiment de la persona interessada.
Persones destinàtaries: webs, xarxes socials, comunicacions electròniques i a les diferents
publicacions editades per l'Ajuntament (revistes, butlletins informatius, etc.), com també de les
fotografies i enregistraments de veu i imatges de les persones que participen en programes, actes o
esdeveniments que organitza l'Ajuntament Drets: la persona sol·licitant té dret a accedir, rectificar
i suprimir les dades, així com altres drets, com s'explica en la informació addicional. Informació
addicional detallada sobre protecció de dades: http://www.calvia.com/rgpdclausulas.

ANNEX 2
CONCURS DE CARTELLS 2019
8 DE MARÇ, DIA INTERNACIONAL DE LES DONES
«LA SORORITAT: DONES UNIDES PER UN MÓN MILLOR”
FULL D'INSCRIPCIÓ
CEIP: ______________________________ CURS I GRUP:_________________
NOM I LLINATGES: ________________________________________________
DATA DE NAIXEMENT: __________________ TEL.: _____________________
CORREU ELECTRÒNIC: ____________________________________________
Calvià, de
[Signatura]

de 2019

Informació bàsica sobre protecció de dades. Identificació del tractament: Gestió de dades de
caràcter personal Responsable: Ajuntament de Calvià. Finalitat: gestió de les dades de caràcter
personal publicades a les webs, xarxes socials, comunicacions electròniques i a les diferents
publicacions editades per l'Ajuntament (revistes, butlletins informatius, etc.), com també de les
fotografies i enregistraments de veu i imatges de les persones que participen en programes, actes o
esdeveniments que organitza l'Ajuntament. Legitimació: consentiment de la persona interessada.
Persones destinàtaries: webs, xarxes socials, comunicacions electròniques i a les diferents
publicacions editades per l'Ajuntament (revistes, butlletins informatius, etc.), com també de les
fotografies i enregistraments de veu i imatges de les persones que participen en programes, actes o
esdeveniments que organitza l'Ajuntament Drets: la persona sol·licitant té dret a accedir, rectificar
i suprimir les dades, així com altres drets, com s'explica en la informació addicional. Informació
addicional detallada sobre protecció de dades: http://www.calvia.com/rgpdclausulas.

