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BASES CONCURS CARTELL FESTA DE L’ADOLESCÈNCIA I INFÀNCIA
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Des dels Serveis Socials s’ha elaborat el Pla d’Infància i Adolescència pel municipi de Sant Lluís, l’objecte
del qual és garan#r els drets dels infants i adolescents de Sant Lluís, amb la implicació i par#cipació de
tota la comunitat, en especial del mateixos ﬁets, ﬁetes i joves.
Un grup d’adolescents i infants ha fet una assemblea per decidir què fer a la Festa de l’Adolescència i la
Infància. Ara necessitem més aportacions per acabar d’organitzar la festa. Per aquest mo#u proposem
que els protagonistes de la Festa, els ﬁets, ﬁetes i joves, iniciïn la seva par#cipació fent propostes de quin
seria el cartell de difusió de la festa.

La inscripció en el concurs i entrega de dibuix el proper dia 9 de novembre implica l'acceptació de les següents bases:
1. Objecte: L'objecte de la convocatòria és es#mular a infants i adolescents a crear el cartell de la Festa
de l’Adolescència i la Infància.
Amb aquesta ﬁnalitat es concediran dos premis els quals seran triats per un jurat entre totes les propostes que compleixin els requisits d'inscripció rebudes dins del termini marcat.
2. Temàca relacionada amb infància i adolescència: qualsevol simbologia, dibuix, pictograma, graﬁa,
etc., ha de ser respectuosa amb els drets humans i els valors democrà#cs, no ha de tenir con#nguts ofensius o irrespectuosos cap a persones o col·lec#us per raó de cultura, religió, sexe o orientació sexual ni
que inci#n a la violència.
Podran par#cipar totes aquelles obres presentades per persones que resideixin a Sant Lluís.
3. Edats: infants i joves residents a Sant Lluís d’entre els 5 i els 17 anys.
4. Jurat: Un jurat compost per:
1 persona de l’àrea de Educació de l’Ajuntament de Sant Lluís.
1 persona dels Serveis Socials de l’Ajuntament de Sant Lluís.
La regidora de Serveis Socials.
Fiets, ﬁetes i joves de 5 a 17 anys presents el dia 9 de novembre que no hagin presentat cap obra.
5. Premis: El certamen comptarà amb un primer premi per a cada categoria: infan#l i juvenil.
1r premi infan#l (de 5 a 11 anys): 40€ en vals de compra a comerços de Sant Lluís per material de dibuix
pel cartell guanyador, que esdevindrà cartell oﬁcial de la Festa de l’Adolescència i la Infància.
1r premi juvenil (de 12 a 17 anys): 40€ en vals de compra a comerços de Sant Lluís per material de dibuix
pel cartell guanyador, que esdevindrà cartell oﬁcial de la Festa de l’Adolescència i la Infància.
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6. Decisió i valoració: Els criteris de valoració que s’estableixen són dos amb el corresponent barem:

-

Qualitat tècnica adaptada a la modalitat, ﬁns a 5 punts.

-

Relació amb els objec#us i ﬁnalitat i que #nguin relació amb la convocatòria, ﬁns a 5 punts.
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El jurat comunicarà el veredicte a les persones premiades durant la 2ª Assemblea de l'Adolescència i la Infància.
El jurat donarà a conèixer els treballs guanyadors a darrera hora de l'Assemblea de l’Adolescència i la Infància i farà la difusió dels guanyadors entre el 10 i 11 de novembre de 2021. L’Ajuntament de Sant Lluís
penjarà els treballs guanyadors a les xarxes socials locals de Facebook, TwiEer i Instagram.
7. La inscripció i obres: Serà totalment gratuïta i presencial, i es realitzarà a la 2ª Assemblea de l'Adolescència i la Infància.
- Els treballs #ndran un format horitzontal amb unes dimensions de full A4, sense marges i hauran d’incloure el text: “Festa de l’Adolescència i la Infància”
- Cada autor/a podrà presentar com a màxim 2 obres.
- En cas que l’obra sigui guanyadora, se’n facilitarà l’original a l’Ajuntament.
8. Dret d’exhibició: L'esdeveniment es reserva el dret a exhibir els treballs par#cipants en projeccions de
la localitat i el dret a allotjar-los electrònicament de manera indeﬁnida en alguna plataforma municipal,
així com el dret a u#litzar-los en materials promocionals del Pla d’Infància i Adolescència de Sant Lluís.
9. Responsabilitat: Cada par#cipant es fa responsable que el con#ngut de les seves obres respecta els
drets de propietat vigents, així com que compleix les disposicions legals exposades al nostre Codi Civil i
Penal. El certamen no es fa en cap cas responsable del con#ngut de les obres del concurs.
10. Acceptació de les bases: La par#cipació en aquest concurs mitjançant la inscripció implica l'acceptació
de tots els apartats de les presents bases, així com la resolució, per part de l'organització, de qualsevol
qües#ó no prevista en aquestes.
11. Parcipació i premi de persones menors d'edat: No s’admetrà cap inscripció que no sigui formulada
pel pare, mare o tutor legal indicant la seva conformitat amb aquesta par#cipació i acceptació del premi.
12. Qualsevol dubte respecte a aquestes bases o les formes de par#cipació en el certamen pot ser referida a maite.mar#nez@ajsantlluis.org o als Whatssap 609 802 931 amb la paraula FESTA.

- FORMA DE PARTICIPACIÓ Per a optar als premis ÉS NECESSARI SEGUIR AQUESTS DOS PASSOS:
1. Fer un dibuix original i personal.
2. Parcipar en la 2ª Assemblea de l'Adolescència i la Infància el dia 9 de Novembre del 2021 amb el
teu dibuix i esperar la votació del jurat.

