1r CONCURS DE DIBUIX PER A
INFANTS I JOVES DE DEPANA
BASES DEL CONCURS
Poden participar tots els nens/nenes i adolescents d’entre 3 i 17 anys a data 31 de desembre
de 2021.
Dates:
Presentació de dibuixos: fins al 9 de gener de 2022 a les 23:59.
Votacions populars: del 17 al 30 de gener de 2022
Resultats: 7 de febrer de 2022

TEMÀTICA DEL CONCURS
La temàtica dels dibuixos pot ser qualsevol de les següents:
-

La Natura: el paisatge, els animals i plantes que hi viuen.
La relació de les persones amb la natura.
Reciclatge i sostenibilitat.

COM PARTICIPAR AL CONCURS?
Pas 1
Fes un dibuix, de manera individual. El dibuix que enviïs ha de ser una obra original i inèdita.
Pots enviar fins a un màxim de 3 dibuixos.
Es recomana fer servir paper, cartolina o similar de mida A4 (21cm. x 29’7 cm.), però també
pots fer servir una altra mida si no en tens d’aquesta mida.
Tècnica lliure: llapis, pintura al tremp (témperas), aquarel·la, acrílic, ceres…
Pas 2
Escaneja el teu dibuix o fes una fotografia amb la millor qualitat possible. Assegura’t que les
cantonades coincideixin amb el marc del visor de la càmera i que estàs en una posició on el
dibuix no es deforma.
Format: El fitxer final ha de ser en format JPEG, amb una resolució de 300dpi i un pes màxim
de 1 MB.

Pas 3
Empleneu la “fitxa de participació” que apareix al final d’aquest document, signada per la mare,
el pare o el/la tutor/a legal i escaneja-la o fotografia-la, també en format JPEG.
Pas 4
Fes-nos arribar el teu dibuix i la fitxa de participació al correu electrònic: info@depana.org,
abans de les 24:00 del dia 9 de gener de 2022.

CATEGORIES
Hi haurà les següents categories per edats:
-

Categoria A: de 3 a 7 anys
Categoria B: de 8 a 12 anys
Categoria C: de 13 a 17 anys

Hi haurà un premi per a cada categoria.

JURAT
Els organitzadors de l’activitat i membres del jurat són els següents integrants del grup
d’Activitats de Depana, que també són socis de l’entitat: Albert Molero, Alonso Pallí, Esther
Inglada, Pilar Montserrat i Xavier Torrents.
Un cop realitzades les votacions populars, els membres del jurat triaran les guanyadores entre
les 10 més votades de cada categoria.
Es valorarà l'originalitat i creativitat, l'adequació de la proposta i el missatge implícit.
Els guanyadors s’anunciaran el dia 7 de febrer de 2022, al web de DEPANA i els dibuixos
guanyadors es publicaran a l'Agró Negre, la revista de DEPANA.
En el termini de 15 dies des de la publicació dels resultats, DEPANA es posarà en contacte
amb els/les participants dels dibuixos guanyadors per telèfon o correu electrònic facilitat amb
anterioritat.
En el supòsit que no fos possible contactar amb els guanyadors/res, per mitjà del telèfon o
correu electrònic facilitat o no fos acceptat el premi, es contactarà amb el o la participant que
ocupi la posició immediatament posterior a la llista de seleccionats/ades, el/la qual haurà de
reunir els requisits de participació en les mateixes condicions que els guanyadors/res.
DEPANA es reserva el dret de modificar l’obra premiada en cas de tenir dificultats per la seva
impressió i a incloure logotips o textos inicialment no presentats en ella.

PREMIS
El guanyador de cada categoria rebrà els premis següents:
Categoria A: de 3 a 7 anys
1 lot de marxandatge (articles promocionals) de DEPANA (Samarreta, pin, tassa, pòsters...)
Descobriment del apassionant món de les abelles.*
Quota individual anual infantil gratuïta a DEPANA (o descompte equivalent aplicable a la
quota familiar o d’algun dels dos pares).

Categoria B: de 8 a 12 anys
1 lot de marxandatge (articles promocionals) de DEPANA (Samarreta, pin, tassa, pòsters...)
Descobriment del desconegut món dels amfibis.*
Quota individual anual infantil gratuïta a DEPANA (o descompte equivalent aplicable a la
quota familiar o d’algun dels dos pares).

Categoria C: de 13 a 17 anys
1 lot de marxandatge (articles promocionals) de DEPANA (Samarreta, pin, tassa, pòsters...)
Descoberta del Delta del Llobregat.*
Quota individual anual infantil gratuïta a DEPANA (o descompte equivalent aplicable a la
quota familiar o d’algun dels dos pares).
* En tots els casos la previsió seria fer la sortida entre els mesos d'abril, maig o juny del
2022, ja que són els mesos idonis per poder gaudir-ne al màxim.

ALTRES CONSIDERACIONS
Quedaran fora de concurs els dibuixos que no estiguin relacionats amb la temàtica.
Els concursants no podran ser familiars directes (1r grau) dels organitzadors (grup d’Activitats
de DEPANA).
El dibuix no pot ser calcat, copiat, tenir modificacions digitals o estar fet total o parcialment per
un adult.
En participar al concurs, el candidat afirma que la seva obra és un treball original i individual,
que el participant és l’únic propietari del treball i que cap tercer és propietari, té copyright o
marca registrada de l’obra presentada, ni ostenta el dret de propietat industrial o intel·lectual

alguna sobre l’obra presentada. El participant eximeix a DEPANA* de qualsevol demanda o
reclamació formulada relacionada amb l’obra presentada.
La participació en aquest concurs implica la cessió a DEPANA dels drets de reproducció,
distribució, comunicació pública i transformació sobre les obres presentades, d’acord amb la
legislació sobre Propietat Intel·lectual.
Essent així, DEPANA adquirirà la propietat de tots els treballs presentats i tindrà dret a l’ús dels
mateixos com a material de difusió, fent sempre menció a l’autor de l’obra per mitjà del seu nom
i cognoms. L’acceptació d’aquestes bases comporta l’autorització per a la utilització gratuïta del
dibuix en els mitjans de comunicació habituals.
Les dades personals facilitades seran utilitzades amb l’únic propòsit de contactar amb els
guanyadors i entregar els premis obtinguts, quedant subjectes al règim de protecció i drets
establerts a la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i
garantia dels drets digitals.
Així, la participació en aquest concurs suposa l’acceptació completa de les bases d’aquest; els
supòsits que es puguin produir i no estiguin contemplats pels organitzadors a les bases del
concurs, quedaran a la lliure interpretació dels organitzadors.

FITXA DE PARTICIPACIÓ
1r CONCURS DE DIBUIX INFANTIL DE DEPANA

DESEMBRE 2021- GENER 2022

TÍTOL DEL DIBUIX:
AUTOR
Nom:
Cognoms:
Data de naixement:
MARE, PARE O TUTOR/A LEGAL
Nom:
Cognoms:
DNI:
Telèfon:
Correu electrònic:
Amb la meva signatura, autoritzo al meu fill/a tutorat/da a la participació en el 1r concurs de
dibuix infantil de DEPANA i accepto les bases d’aquest concurs.
Jo, ............................................................... amb DNI ........................, autoritzo al meu fill/a /
tutorat/da ......................................................... a participar al 1r concurs de dibuix infantil de
DEPANA.
Amb la firma de la present autorització, accepto expressament i en la seva totalitat les bases del
concurs, la política de Protecció de Dades, la cessió de l’obra i la recepció de comunicacions per
part de DEPANA.
Accepto a cedir el DRET D' IMATGE DIBUIXOS , la CLAUSULA DE TRACTAMENT DE DADES
PERSONALS i REBRE COMUNICACIONS DE DEPANA.
Firma del pare/mare/tutor legal:

