BASES DEL CONCURS
DE LA POSTAL DE NADAL 2019

El Cercle Sabadellès 1856 convoca una nova edició del concurs de postals de Nadal.
1. PARTICIPANTS
 Nens i nenes de 3 a 16 anys que estiguin donats d’alta com a fills de socis i sòcies del Club.
 Tots els alumnes de 3 a 16 anys de les Escoles Esportives (socis i no socis) que estiguin
donats d’alta durant el període d’execució del concurs.
2. TEMA
Les postals participants hauran d’estar ambientades en el Nadal i la seva festivitat dins del Club o
les seves activitats. Hauran de ser inèdites i confeccionades pel concursant.
3. OBRA I FORMAT
 Cada concursant pot presentar un únic treball amb tècnica lliure (pintura, dibuix, fotografia
o disseny digital).
 No es pot usar purpurines o tintes metàl·liques.
 El format serà un DIN A-4 sencer (un full blanc normal).
 No pot estar firmat per davant.
 Darrere el full ha de contenir: Nom i cognoms del concursant, edat i dades de contacte
(mail i telèfon).
 És aconsellable que els treballs no vinguin plegats per evitar problemes d’impressió en cas
de ser premiats o guanyadors.
4. MECÀNICA DEL CONCURS
Els treballs es presentaran a la Recepció del Club i un cop finalitzat el termini màxim de
presentació, un comitè escollirà la postal guanyadora a través de la mostra anònima dels diferents
treballs presentats al concurs.
5. TERMINI DE PRESENTACIÓ
Els treballs es poden presentar a la Recepció del Club fins al 8 de desembre de 2019 com a data
límit inclosa.
6. PREMIS
La postal guanyadora s’imprimirà professionalment amb respecte a l’obra original guanyadora
d’aquest concurs i s’usarà per les felicitacions que anualment envia el Club (tan digitals com
impreses) als socis i sòcies, als diferents organismes col·laboradors, administracions i personalitats
amb les que el Club manté relacions institucionals incloent a la postal el nom i cognoms del
guanyador/a.
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L’obra guanyadora també serà usada, a més a més, pels mitjans de comunicació que disposa el
club (xarxes socials, correu electrònic, publicacions internes del Club i formats anàlegs) per felicitar
les festes nadalenques a tots els socis i sòcies, usuaris que ens segueixen i altres interessats o
interessades.
7. JURAT
La decisió de la postal guanyadora per part del jurat és inapel·lable.
8. NOTIFICACIÓ AL GUANYADOR/A
Es notificarà al premiat/da la seva condició a través del número de telèfon o mail que ens facilitin
un cop el jurat hagi escollit la postal guanyadora.
9. EXPOSICIÓ DELS TREBALLS
Les obres en poder del Club seran tractades amb la màxima cura, però el Club no es fa responsable
del deteriorament o pèrdua que puguin succeir en el moment que aquestes obres s’exposen en els
panells informatius que hi ha a la Recepció del Club. Estaran exposades només durant el període
de Nadal.
10. ACCEPTACIÓ DE LES BASES
En el moment que s’està participant i presentant l’obra a la Recepció del Club es dona per
acceptades aquestes bases presentades en aquest document de 3 pàgines.
L’Organització es reserva el dret d’acceptació de les obres si no s’adeqüen al format, contingut,
temàtica i derivats explicats en aquestes bases del concurs.
11. CESSIÓ DELS DRETS D’AUTOR I PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL
Les obres quedaran en propietat del Cercle Sabadellès 1856 que podrà exposar-les, publicar-les,
reproduir-les, editar-les i difondre-les en forma de material divulgatiu i promocional en qualsevol
acció que realitzi, fent constar sempre el nom i cognoms de l’autor.
Els concursants es responsabilitzen en la seva totalitat que no existeixen drets de tercers, així com
de tota reclamació per drets d’imatge. En el cas de ser fotografia, el concursant haurà de
presentar un document de cessió de drets d’imatge signat si a la fotografia sortissin persones, tal i
com estableix la Llei 1/1982, de 5 de maig, sobre el dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar i
a la pròpia imatge.
Sempre que no ens notifiquin el contrari abans de la difusió de l’obra, entendrem que es dona el
seu consentiment per utilitzar la imatge, amb la finalitat d’elaborar els tríptics informatius,
publicar-los a la pàgina web i/o en els perfils de les xarxes socials de l’entitat, així com materials
comunicatius, amb finalitats informatives i/o promocionals.
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D’acord amb el que estableix la Llei Orgànica 15/1999, del 13 de desembre, de Protecció de Dades
de Caràcter Personal, l’informem que les dades del seu fill/a recollides a partir del present concurs
seran incorporades a un fitxer sota la responsabilitat del CERCLE SABADELLÈS 1856, amb la
finalitat d’atendre els compromisos de la relació que mantenim amb vostè i el seu fill/a.
Pot exercir els seus drets, i/o els del seu fill/a, d’accés, rectificació, cancel·lació, i oposició
mitjançant un escrit a la nostra direcció postal: CTRA. DE BELLATERRA, KM. 5,10, 08205 SABADELL
(Apartat Postal de correus número 3244).
Mentre no ens comuniqui el contrari, entendrem que les seves dades i les del seu fill/a no han
estat modificades i que es compromet a notificar-nos qualsevol variació i que tenim el
consentiment per utilitzar-les amb la finalitat de poder tramitar i gestionar la participació del seu
fill/a o seva en aquest concurs organitzat per aquesta entitat.

A Sabadell, el 29 d’octubre de 2019

Cercle Sabadellès 1856
CIF B65652349
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