
BASES PARTICIPACIÓ EN EL «XXII CONCURS DE TARGETES NADALENQUES VILA
D'ALMUSSAFES  2019»

1. L'objecte d'aquest concurs és promoure la creativitat al voltant de la temàtica nadalenca, així com intentar
mantindre la tradició de l'ús de la targeta com a mitjà per comunicar-se entre les persones per a que, en aquest
temps tecnològic, no es perda del tot (costums tradicionals). 

2. Podran participar en el concurs tots i totes els/les interessats/des residents a la Comunitat Valenciana, dins
de les categories següents:

Categoria Infantil: fins a 11 anys.
Categoria Juvenil: de 12 a 17 anys.
Categoria Adulta: de 18 anys en avant.

3. El tema haurà d'estar relacionat amb el Nadal i els seus costums principals. 

4. Les targetes hauran de tindre una superfície de 10 x 15 cm tancada i de 20 x 15 cm estant completament
oberta.

5. El dibuix en les targetes s’efectuarà en una sola cara exterior, i amb format de 10 x15, podent-se realitzar per
qualsevol procediment, excepte la tècnica pastel, de forma que no dificulte la reproducció tipogràfica.

6. Els treballs sense signatura ni nom, es lliuraran en sobre  tancat acompanyat en l'interior de nom, adreça,
telèfon i una fotocòpia del DNI (en la categoria infantil s’acompanyarà només en el cas que dispose d'aquest), en
l’exterior del sobre s’indicarà el nom i cognom i la categoria.

7. Les obres es remetran al Centre d'Informació Juvenil, Placa del Mercat núm. 11, telèfon 96 178 51 10  des  
del dia   21 d’octubre al 4 de novembre   de 2019, d’11 a 14 h. i de 16:30 a 20 h.  

8. Les targetes estaran exposades en el Centre d'Informació Juvenil des del 11 al 22 de novembre de 2019.

9. L'elecció de les targetes es realitzarà per votació popular des del 11 al 22 de novembre de 2019, sent la
resolució el dia 29 de novembre a les 19:00 h en el Centre d'Informació Juvenil.

10. Del resultat de la votació es seleccionaran les quatre primeres de la categoria infantil, les tres primeres de la
categoria juvenil i les tres primeres de l'adulta.

11. En el cas que en alguna categoria no hi haguera el nombre suficient de targetes indicat avanç, s’ampliarà el
nombre de les targetes premiades, primer a la categoria infantil, posterior a la juvenil i desprès a l’adulta.

12. Premis  :-. Els guanyadors rebran un diploma acreditatiu atorgat per l'Ajuntament i un regal didàctic, havent’-
n’hi 4 per a la categoria infantil, 3 per a la categoria juvenil i 3 per a l'adulta. Pot hi haure variació en funció
del nombre de targetes  presentades segons l'Article 10.

13. -. A més , es realitzarà un sorteig de material didàctic  entre tots els participants.

14. -.  En  cas  que  una  mateixa  persona  ha  presentat  mes  d’una  targeta  i  diverses  d'aquestes  foren
seleccionades, sols es farà entrega d'un premi per persona i  no per targeta.

15. -.  L’entrega dels premis i  el  sorteig es realitzara el  dia 12 de desembre a les 19:00 h  en el  Centre
Informació Juvenil.

16. Els treballs no premiats podran ser retirats des del dia 26 de novembre fins el 21 de desembre de 2019 amb
la presentació del DNI. Transcorregut aquest termini s'entén que es renuncia a qualsevol dret.

17. Els treballs premiats quedaran en propietat de l’Ajuntament d’Almussafes, reservant-se el dret de publicitat
per a la promoció de les persones premiades.

18. L'Organització resoldrà totes les qüestions que puguen sorgir pel que fa a la interpretació d'aquestes bases.

19. La  participació  en  aquest  concurs  suposa  la  total  acceptació  de  les  bases,  així  com  l'autorització  a
l’Ajuntament a reproduir la imatge fotografiada i/o veu i imatge filmada del participant total o parcialment,
tenint  en  compte  que  aquestes  fotografies  o  gravacions  audiovisuals  que  s'han  pres  seran  editades,
remesclades  i  remasteritzades  amb la  finalitat  de  utilitzar-les  pel  desenvolupament  de  qualsevol  obra,
producte i elements publicats per l'Ajuntament, en qualsevol suport, imprès o electrònic, analògic o digital, i
inclòs ser ficades a disposició del public per mitja de les xarxes de telecomunicacions, respectant sempre la
dignitat de la persona i sense  cap tipus de fi lucratiu.

20. En compliment  de la Llei  Orgànica 15/1999 de 13 de desembre sobre protecció de dades de caràcter
personal, les dades de caràcter personal i la informació facilitada pel participant seran incorporats i tractats
en un fitxer  informatitzat  del  que és  responsable  l'Ajuntament,  la  finalitat  del  qual  és  facilitar  la  gestió
administrativa que li és pròpia. El participant podrà en tot moment, i de conformitat amb la legislació vigent,
exercir els seus drets d'accés, rectificació i cancel·lació per mitjà de sol·licitud dirigida al departament de
joventut.


