BASES DEL CONCURS DEL CARTELL DEL PLA D’INFÀNCIA I
ADOLESCÈNCIA
Des dels Servies Socials s’està elaborant el Pla d’Infància i Adolescència pel municipi de sa
Pobla, l’objecte del qual és garan r els drets dels infants i adolescents de sa Pobla, amb la
implicació i par cipació de tota la comunitat, en especial del mateixos nins, nines i joves.
Des de fa uns mesos s’hi està fent feina de valent i aviat en podrem fer la publicació. Per aquest
mo u proposam que els protagonistes d’aquest pla iniciïn la seva par cipació fent propostes
de quin seria el cartell que guraria en totes les ac vitats, documentació i difusió que se’n
pogués derivar.
La inscripció mitjançant el formulari adjunt al nal del document 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 del
Pla d’Infància i Adolescència de sa Pobla.
Per a això es concediràn tres premis els quals seran triats per un jurat entre totes les propostes
que compleixin els requisits d'inscripció i rebudes dins del termini marcat.

2. Temà ca relacionada amb infància i adolescència:
qualsevol simbologia, dibuix,
pictograma, gra a, etc , respectuosa amb els drets humans, els valors democrà cs, que no
tenguin con nguts ofensius o irrespectuosos cap a persones o col·lec us per raó de cultura,
religió, sexe o orientació sexual i que no inci n a la violència.
-Podran par cipar totes aquelles obres presentades per persones que resideixin a sa Pobla.

3. Edats: infants i joves residents a sa Pobla d’entre els 6 i els 17 anys
4. Jurat: Un jurat compost per:
1 persona de l’àrea de cultura de l’Ajuntament de sa Pobla
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1 persona dels serveis socials de l’Ajuntament de sa Pobla

1 persona del món audiovisual
1 persona de de l’associació Pa i Mel
La regidora de serveis socials.

5. Premis: El certamen comptarà amb tres premis segons la valoració del jurat:
1r premi: 100€ en vals de compra a establiments i comerços de sa Pobla, pel cartell guanyador
que esdevindrà cartell o cial del Pla d’infància i Adolescència.
2n premi: 50€ en vals de compra a establiments i comerços locals.
3r premi: 50€ en vals de compra a establiments i comerços locals.

6. La inscripció i obres
- La data límit per lliurar les obres és l’11 de maig de 2021.
Serà totalment gratuïta i online, i es realitzarà a través de l’enllaçi adjunt al nal del document.
- Els treballs tendran un format horitzontal amb unes dimensions de full A4, sense marges i
sense signar i hauran d’incloure el text: “Pla d’infància i adolescència. Sa pobla”
- Cada autor/a podrà presentar com a màxim 2 obres.
- Les obres es penjaran a través de l’enllaç que s’adjunta al nal del document sota un
Pseudònim. El pseudònim sempre serà el mateix per a cada obra presentada. Exemple:
llobarro_1, llobarro_2,
- En el cas que l’obra sigui guanyadora, se’n facilitarà l’original a l’Ajuntament.

7. Decisió i valoració:
Els criteris de valoració que s’estableixen són dos amb el corresponent barem:
-

Qualitat tècnica adaptada a la modalitat, ns a 5 punts

-

Relació amb els objec us i nalitat i que tenguin relació amb la convocatòria, ns a 5
punts

El jurat comunicarà el veredicte a les persones premiades entre el 12 i 14 maig de 2021.
El jurat donarà a conèixer els treballs guanyadors entre el 15 i 19 de maig de 2021 a través les
xarxes de difusió de l’Ajuntament de sa Pobla ( Facebook, Twi er i Instagram)
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8. 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 inde nida en alguna plataforma

municipal; així com per a u litzar-los en materials promocionals del Pla d’infància i
adolescència.
9. 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 en el 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 a través del seu formulari
d'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. Par cipació i premi de persones menors d'edat: No s’admetrà cap inscripció que no sigui
formulada per el 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 setmanainfanciajoventut@gmail.com o als telèfons 971542118/971542400.

- FORMA DE PARTICIPACIÓ Per a optar als premis ÉS NECESSARI SEGUIR AQUESTS DOS PASSOS:
1. Emplenar el següent formulari d'inscripció adjuntant l’obra escanejada.
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h ps://forms.gle/ViVwTFKbu13AzgGj7

