PROMOCIÓ ECONÒMICA

BASES PARTICIPACIÓ
El Consell Comarcal de l’Alta Ribagorça convoca

I CONCURS SOLIDARI POSTAL DE NADAL
Sigues la imatge d'aquestes festes nadalenques
del Consell Comarcal de l'Alta Ribagorça

1. PARTICIPANTS
-

Alumnes d’entre 3 i 17 anys dels centres educatius de l'Alta Ribagorça.
Només s’admetrà una sola obra per participant.

2. INSCRIPCIÓ SOLIDÀRIA
-

-

-

Les inscripcions es realitzaran per mitjà del document de “Sol·licitud Full
inscripció I Concurs Solidari Postal de Nadal 2020-2021” a través d’un d’aquest
mitjans:
o Omplint el formulari on-line a la web del Consell Comarcal
o Descarregant el document i enviant-lo per mail (consell@ccar.ddl.net) o
bé entregant-lo a la Recepció del Consell Comarcal
Els participants ingressaran una aportació solidària a partir de 3€ com a
inscripció al Concurs que aniran destinats íntegrament a la Marató TV3 2020
per la COVID-19.
L’ingrés s’ha d’efectuar al següent número de compte: “La Caixa” – IBAN ES53
2100 0159 7901 0078 1666, indicant al concepte “I Concurs Solidari Postal de
Nadal”, nom i cognoms del concursant.

3. TEMA
-

Les postals participants hauran d’estar ambientades en el Nadal i la seva
festivitat.
Ha d’incloure el següent text: “El Consell Comarcal de l'Alta Ribagorça us desitja
Bones Festes i feliç 2021”.
Hauran de ser inèdites i confeccionades pel concursant.

4. OBRA I FORMAT
-

Cada concursant pot presentar un únic treball amb tècnica lliure (pintura, dibuix,
fotografia o disseny digital).
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-

-

Les obres presentades han de tenir una dimensió de 2010 x 297 mm (DIN A4, full
normal) en sentit horitzontal i es poden fer servir qualsevol tipus de suport i
material.
No pot estar firmar 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.

5. TERMINI DE PRESENTACIÓ
Les postals es podran presentar fins al 15 de desembre de 2020 com a data límit inclosa
i a través d’un d’aquests mitjans:
o
o
o

Pujant-la on-line a la web del Consell Comarcal
Enviant-la per mail (consell@ccar.ddl.net)
Entregant-la a la Recepció del Consell Comarcal de l’Alta Ribagorça

6. PREMIS
-

-

El premiat/a rebrà un val de 100€ bescanviable als establiments i comerços de
l'Alta Ribagorça.
El guanyador/a haurà de passar a recollir el premi amb el pare/mare o tutor legal.
La postal guanyadora s’usarà per les felicitacions que anualment envia el
Consell Comarcal de l’Alta Ribagorça (tan digitals com impreses) als diferents
organismes col·laboradors, administracions i personalitats amb les que es manté
relacions institucionals incloent a la postal el nom i cognoms del guanyador/a.
L'obra guanyadora, a més a més, es publicarà en format digital als mitjans de
comunicació del Consell Comarcal (xarxes socials, correu electrònic, publicacions
internes i formats anàlegs) per felicitar les festes nadalenques a tots els usuaris
que ens segueixen i altres interessats/des.

7. JURAT
-

-

L'elecció de la postal guanyadora es realitzarà pel Jurat compost per: les
Conselleres de Turisme i Promoció Econòmica i les Tècniques del Projecte
Reactivació Socioeconòmica de la Comarca.
El jurat escollirà la postal guanyadora a través de la mostra anònima dels
diferents treballs presentats al concurs.
El Jurat es reunirà entre el 16 i el 18 de desembre de 2020 per revisar i valorar
les obres presentades.
La decisió de la postal guanyadora per part del jurat és inapel·lable.
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8. NOTIFICACIÓ AL GUANYADOR/A
-

-

Es notificarà al premiat/da la seva condició el 18 de desembre de 2020 a través
del número de telèfon o mail que es faciliti un cop el jurat hagi escollit la postal
guanyadora.
El/la guanyador/a es donaran a conèixer públicament el mateix dia per mitjà de
la pàgina web del Consell Comarcal i les diferents xarxes socials.

9. ACCEPTACIÓ BASES I CESSIÓ DELS DRETS D'AUTOR I PROTECCIÓ DE DADES
PERSONALS
-

-

Els participants accepten incondicionalment les bases, així con el criteri de jurat
per a la resolució de qualsevol qüestió derivada d'interpretació i execució de les
presents bases.
El Jurat 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.
La participació en el concurs suposa el consentiment del participant per a que el
seu nom i imatge siguin emprats en els mitjans que el Consell Comarcal de l'Alta
Ribagorça consideri per difondre la felicitació.
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