
El Prat es mou
Concurs de disseny de la samarreta 2021

PRIMERA.- ENTITAT ORGANITZADORA

El concurs està organitzat per  Fundació Cívica Esperanzah, amb domicili al

carrer Riu Llobregat, 47, baixos, 08820 El Prat de Llobregat, CIF: G66827643

inscrita al Registre de Fundacions de la Generalitat de Catalunya amb el número

3002.

Contacte

Correu electrònic elpratesmou@fundacioesperanzah.org

Telèfon: 933 795 637

SEGONA.- IDENTIFICACIÓ DEL CONCURS

Concurs de disseny de la samarreta d’El Prat es mou 2021

El disseny ha d’incloure el nom de la iniciativa “El Prat es mou” i tenir un dibuix,

grafisme o il·lustració que l'acompanyi, sobre fons blanc (samarreta blanca).

Es valorarà l'originalitat de la proposta, tenint en compte que El Prat es mou és

una iniciativa solidària dins la Festa Major del Prat que té l’objectiu de fer

participar a la ciutadania del Prat de Llobregat en una campanya benèfica que

recapta donacions, per tal d’ajudar a les persones més afectades per la

COVID-19.

El concurs se celebra del 19 de juliol fins al 15 d’agost

Els resultats es publicaran el 9 de setembre, data límit.

TERCERA.- OBJECTE DEL CONCURS

Aquest concurs té per objectiu la tria d’un dibuix que es farà servir com a imatge

de la iniciativa solidària El Prat es mou 2021 i s’incorporarà a les samarretes,

cartells informatius i material publicitari de la campanya.
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El guanyador cedeix tots els drets d’explotació de l’obra a l’entitat organitzadora

amb caràcter gratuït, conservant l’autor els drets d’autoria moral de l’obra.

QUARTA.-  PROCEDIMENT

1.- Inscripció i requisits de  participació

Poden participar en el concurs totes les persones que viuen i/o treballen al Prat

de Llobregat.

Els participants han d’enviar un correu electrònic a

elpratesmou@fundacioesperanzah.org adjuntant la seva proposta de disseny o

facilitant un enllaç de descarrega.

2.- Premis

La persona guanyadora rebrà un premi de 200€ en metàl·lic per a comprar

material artístic i/o tecnològic, per al Mercat Municipal o per a establiments de

comerç local del Prat de Llobregat.

El premi es comunicarà a la persona guanyadora inicialment, de forma privada,

per telèfon i correu electrònic el 3 de setembre de 2021. Posteriorment, es farà

públic en un acte al carrer i a través de les xarxes socials, el 13 de setembre de

2021, com a data límit.

3.- Forma de presentació dels projectes

El disseny ha de presentar-se en un arxiu amb les següents característiques:

mides: 30cm (ample) x 40cm (alt)

resolució: 300dpi

format: png i/o jpg

4.- Contingut dels projectes

Les propostes han de tenir relació amb el nom de la inicativa “El Prat es mou” i

també amb temes socials i culturals caracerístics i identificatius del Prat de

Llobregat.
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No s’acceptaran obres que, a criteri del jurat, atemptin contra els drets a la

llibertat sexual, ni que expressin o atemptin contra ideologia política o creences,

contra la moral o siguin de mal gust.

Les obres han de ser originals dels concursants, és responsabilitat d’aquests

obtenir els drets i autoritzacions necessàries per reproduir i presentar les imatges

de qualsevol tipus en aquest concurs d’acord amb la llei.

5.- Composició del Jurat

El jurat està representat per un grup de persones del Prat que pertanyen a l’àmbit

de l'educació, artistes d’arts visuals, entitats socials i de la Fundació Cívica

Esperanzah. Les persones que el conformen, son:

Silvia Martos, educadora a l'Escola d'Arts Visuals del Prat. Artista plàstica i visual

especialitzada en art i disseny tèxtil.

Laia Ruz, artista il·lustradora i tatuadora.

Gimena González, projecte D-Fènix a CPS Francesc Palau.

Carla Fernández, Fundació Cívica Esperanzah.

Berta López, coordinació disseny de SaóPrat.

6.- Criteris de valoració i avaluació

Es valorarà l'originalitat de la proposta, tenint en compte que El Prat es mou és

una iniciativa solidària dins la Festa Major del Prat que té l’objectiu de fer

participar a la ciutadania del Prat de Llobregat, en una campanya benèfica que

recapta donacions per tal d’ajudar a les persones més afectades per la COVID-19.

7.- Comunicació  i publicació dels premis

El premi es comunicarà a la persona guanyadora inicialment, de forma privada,

per telèfon i correu electrònic el 3 de setembre de 2021. Posteriorment, es farà

públic en un acte al carrer i a través de les xarxes socials, el 13 de setembre de

2021, com a data límit.



CINQUENA.- DRETS I OBLIGACIONS DE L’ENTITAT ORGANITZADORA

L’entitat que organitza el concurs:

1. Es reserva el dret d’escurçar, prorrogar, modificar o cancel·lar aquest

concurs si així ho estima convenient o si ocorreguessin supòsits

excepcionals que impedissin la realització d’aquest.

2. Es reserva el dret d’eliminar del concurs les obres que no compleixen

amb aquestes bases.

3. No es fa responsable per les afirmacions que es facin a través de la xarxa

social terceres persones, podent dur a terme actuacions judicials que es

creguin convenients contra aquestes.

4. No és responsable dels incompliments imputables participants en

vulnerar les bases d’aquest concurs o les lleis, en especial les lleis de

propietat intel·lectual i protecció de dades.

SISENA.- Tractament de dades personals

S’informa als afectats de què:

a) El responsable del tractament:  es  la Fundació Cívica Esperanzah, amb

domicili en C / Riu Llobregat 47, Baixos. 08820 el Prat de Llobregat, Barcelona.

b) Les seves dades, imatge i veu es faran servir per a la gestió del concurs. Les

dades identificatives i les obres presentades al concurs podran ser difoses

utilitzant els mitjans tècnics coneguts com webs, xarxes socials, revistes, mitjans

de comunicació propis o aliens i els que es puguin conèixer en un futur, de

manera que qualsevol tercer pot ser destinatari d'aquesta informació, fins i tot

tercers ubicats fora de la Unió Europea, d’acord amb aquestes bases.

c) La base jurídica rau en el contracte que suposa l’acceptació d’aquestes bases.

d) Les dades es conservaran durant dos anys.

e) Drets: pot exercitar els drets d'accés, rectificació, supressió, oposició, limitació

del tractament, portabilitat de les dades, a no estar sotmès a decisions



individuals automatitzades i a la revocació, dirigint-se per escrit al responsable

del tractament.

Si considera que s'han vulnerat els seus drets pot reclamar davant l'Autoritat

Espanyola de Protecció de Dades, amb domicili al carrer Jorge Juan n. 6 de

Madrid.

SETENA.- Llei aplicable

Per tot allò que no s’especifica en aquestes bases legals del concurs se sotmetrà

a la normativa espanyola que estigui en vigor en aquest moment.

VUITENA.- Acceptació de les bases d’aquest concurs.

La participació en aquest concurs i proporcionar les dades que es demanen

impliquen l’acceptació de forma expressa les anteriors bases del concurs. En cas

que desitgi obtenir més informació podrà posar-se en contacte amb

l’organitzador a les adreces i telèfon que consten en aquestes bases.

NOVENA.- Recursos.

Son competents per resoldre els conflictes derivats d’aquest concurs els jutjats i

tribunals del Prat de Llobregat.


