BASES CONCURS
Queda't a casa, crea i diverteix-te

#conscienciAR-TE
1. La temàtica del concurs és lliure, encara que es valoraran aquells missatges
que transmeten pensaments positius i d’ànim, així com la importància de quedarse a casa com a mesura de prevenció davant la situació actual.
2. Podran participar totes aquelles persones interessades les edats de les quals
es troben compreses entre els 3 i els 25 anys.
3. La participació en aquest concurs és gratuïta i implica l'acceptació de les
presents bases.
4. Les obres podran ser individuals o col·lectives, i es podran presentar un total
de 3 obres per participant. En el cas que apareguen menors d'edat, el o la
participant que envie el vídeo, serà sempre major d'edat, i aportarà consentiment
del pare, mare o tutor/ora legal firmat i acompanyat del seu DNI en format
fotografiat o escanejat. De la mateixa manera, ha de donar consentiment exprés
perquè l'Ajuntament de Petrer, puga publicar les obres aportades. Per a això,
haurà d'enviar els documents finals que apareixen en la base núm.16, firmats
per pare/mare o tutor/ora legal.
5. El concurs estarà dividit en 4 categories:
- INFANTIL: De 3 a 5 anys (totes dues edats incloses).
- JÚNIOR: De 6 a 12 anys (totes dues edats incloses).
- JÚNIOR II: De 13 a 16 anys (totes dues edats incloses).
- JUVENIL: De 17 a 25 anys (totes dues edats incloses).
5.1. La categoria INFANTIL contempla dues 2 temàtiques.
- MÚSICA.
- DIBUIX-PINTURA.

5.2. Les categories JÚNIOR, JÚNIOR II, I JUVENIL, contemplen 4
temàtiques.
- MÚSICA.
- POESIA.
- DIBUIX-PINTURA.
- HUMOR.
6. Per a participar s'haurà d'enviar un vídeo i/o imatge que pertanga a alguna de
les temàtiques que s'estableixen en les presents bases a l'adreça de correu
electrònic juventud@petrer.es i/o per mitjà de WhatsApp al telèfon 687 22 48 81,
juntament amb un missatge en el qual s'indique en quina categoria i temàtica
vols participar, nom i edat. Així com la documentació que s'ha indicat en cas de
ser menors d'edat.
- En la temàtica de DIBUIX-PINTURA, es presentaran dibuixos originals
en format paper escanejat, fotografiat o bé un dibuix en format digital.
L'obra ha de ser de creació pròpia, encara que pot tindre suport parcial en obres
ja existents, en aquest cas, s'haurà d'indicar el nom de l'obra i autoria original.
- En les temàtiques de MÚSICA, POESIA I HUMOR, es presentaran
vídeos, amb una duració mínima d'1 minut i màxima de 4 minuts, imatges o
textos. L'obra ha de ser de creació pròpia, encara que pot recolzar-se
parcialment en obres ja existents, en aquest cas, s'haurà d'indicar el nom de
l'obra i autoria original.
7. El termini de participació començarà el dilluns dia 6 d'abril i finalitzarà una
setmana després que quede decretat la fi de l'estat d'alarma.
8. El jurat estarà compost per:
- Personal Tècnic de la Regidoria d'Infància i Joventut de Petrer.
- Regidor d'Infància i Joventut de l'Ajuntament de Petrer.
- Professionals de les diferents temàtiques del concurs.
La decisió del jurat tindrà caràcter inapel·lable.

9. Qui guanye el concurs en les seues diferents categories rebran la
comunicació via telefònica o via correu electrònic.
10. El premi.
10.1. S'estableix un premi de 50 € per temàtica per a les categories INFANTIL,
JÚNIOR I JÚNIOR II.
El premi serà un val pel valor indicat, canviable per material de papereria, dibuix,
accessoris musicals o llibres que es troben en estoc en el moment de la compra,
en els establiments que es detallen a continuació:
- Papereria Eñe, Petrer.
- Sonorama, Instruments musicals, Petrer.
10.2. S'estableix un premi de 75 € per temàtica per a la categoria JUVENIL.
El premi serà un val pel valor indicat, canviable per material de papereria, dibuix,
accessoris musicals o llibres que es troben en estoc en el moment de la compra,
en els establiments que es detallen a continuació:
- Papereria Eñe, Petrer.
- Sonorama, Instruments musicals, Petrer.
11. Publicació de les obres.
Una vegada rebudes les obres, es comprovarà que no incompleixen cap de les
normes del concurs, i es publicaran en les xarxes socials de la Regidoria
d'Infància i Joventut - Instagram (@petrerjoven) i Facebook (Infància i Joventut
Petrer).
12. Per a qualsevol dubte o consulta, pots contactar amb l’organització
mitjançant el correu electrònic juventud@petrer.es i per telèfon o WhatsApp al
número 687224881.
13. Protecció de dades personals. El tractament de les dades personals es
realitza sobre la base de la legislació vigent en la matèria, Llei orgànica 3/2018

de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals
(LOPDGDD d'ara en avant), Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i
del Consell de 27 d'abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques
pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes
dades (RGPD d'ara en avant) i els seus desenvolupaments normatius.
El Responsable de Tractament de les dades personals és l'Ajuntament de
Petrer, amb NIF: P0310400G i domicili en plaça de Baix núm. 1, 03610 Petrer.
Pot contactar amb el Delegat de Protecció de Dades a través del correu
dpd@petrer.es
La finalitat d'aquest tractament és l'organització i gestió del CONCURS Queda't
a casa, crea i diverteix-te, #conscienciAR-TE. Les dades seran conservades
de manera indefinida amb la finalitat de mantindre l'historial de l'esdeveniment, si
bé poden exercir-se els drets contemplats en la legislació vigent.
Les bases jurídiques legitimadores són el consentiment exprés, inequívoc i
informat (Art. 6.1.a RGPD) de l'interessat i/o els seus representants legals,
manifestat mitjançant la inscripció en el concurs (majors d'edat) o mitjançant la
firma de l'autorització indicada en el punt 18 d'aquestes bases (menors d'edat).
Així mateix, el tractament entra dins de les competències municipals (Art. 6.1.e
RGPD) quant a l'organització d'aquestes activitats.
Les dades podran ser cedides o comunicades a les entitats públiques i/o
privades competents i/o intervinents en la gestió del concurs, i en els supòsits
previstos per la Llei. No estan previstes transferències internacionals de dades.
Els drets que poden ser exercits per les persones interessades són els
contemplats per la legislació vigent: accés, rectificació, supressió, oposició,
portabilitat, limitació del tractament i revocació del consentiment prestat. Per a
exercir aquests drets ha de dirigir-se una sol·licitud sobre aquest tema a
l'Ajuntament de Petrer, Delegat de Protecció de Dades, mitjançant correu a
l'adreça dpd@petrer.es acompanyada d'una còpia d'un document vigent
acreditatiu de la identitat de la persona sol·licitant (DNI, NIE, Passaport). No
seran ateses les sol·licituds en les quals no puga acreditar-se adequadament

aquesta identitat. En cas d'actuar en representació de la persona interessada, ha
d'acreditar-se fefaentment aquest poder de representació.
14. Les persones guanyadores i finalistes conserven tots els drets sobre la seua
obra, però autoritzen l'ús i difusió d’aquesta a l'Ajuntament de Petrer.
15. No podran aparéixer persones que no hagen expressat prèviament el seu
consentiment.
16. No s'admetran obres el contingut de les quals siga inapropiat i/o il·legal,
incloent en aquests conceptes imatges o expressions discriminatòries, insultants,
vexatòries, contingut sexual i tots aquells supòsits en els quals s'infringisca la
legalitat vigent.
17. L'Ajuntament de Petrer podrà publicar informació en mitjans de comunicació
propis i externs sobre aquest concurs, incloent-hi dades i imatges de participants
i, especialment, dels guanyadors del concurs. La participació en ell comporta
l'acceptació d'aquest tractament.
18. Per a la participació de menors d'edat és necessari adjuntar la documentació
que es detalla a continuació juntament amb l'obra presentada:
Enviar per correu electrònic, WhatsApp o manuscrit juntament amb fotografia
del/dels DNI, el formulari de la pàgina següent:

AUTORITZACIÓ MENORS D'EDAT
Sr./Sra. _________________________________________, amb DNI/NIE/
Passaport (vigent) núm. ______________, en qualitat de (PARE-MARE-TUTOR/
ORA) _____________ respecte al/a la menor (FIRMA 1), i

Sr./Sra. _________________________________________, amb DNI/NIE/
Passaport (vigent) núm. ______________, en qualitat de (PARE-MARE-TUTOR/
ORA) _____________ respecte al/a la menor (FIRMA 2).
Declare/declarem sota la meua/la nostra responsabilitat ostentar potestat
suficient per a autoritzar la participació i el tractament de les dades personals
dels / de les menors:
____________________________________

DNI (en el seu cas):

_____________
_____________________________________

DNI (en el seu cas):

_____________
_____________________________________

DNI (en el seu cas):

_____________
_____________________________________

DNI (en el seu cas):

_____________
(afigen-se més línies en cas necessari)
En relació amb el CONCURS Queda't a casa, crea i diverteix-te,
#conscienciAR-TE, la finalitat del tractament de la gestió del qual quedarà
subjecta a la legislació vigent sobre protecció de dades personals. Aquest
consentiment podrà ser revocat en qualsevol moment.
FIRMA 1:

FIRMA 2:

Petrer, 2 d'abril de 2020

