Associació de Famílies de Persones amb Discapacitat
Intel.lectual i del Desenvolupament
de la comarca del Montsià – APASA
CIF.: G43039346
c/ Josep Tarradellas, 14-34 – Apartat de Correus-188
Tels. 977 704 636 – 977 704 869
E-mail: info@apasa.org
43870 AMPOSTA

BASES DEL CONCURS “PINTANT EL NADAL D’ APASA”
APASA et convida a participar en el primer concurs de postals nadalenques
amb l’objectiu de fomentar la creativitat artística com una forma de
comunicar , sensibilització i inclusió social .
1) PARTICIPANTS
Podran participar totes aquelles persones que siguin usuàries dels serveis
d’Escola i Centres Ocupacionals de l’entitat.
2) TEMA I FORMAT
L’obra haurà de girar entorn de la temàtica nadalenca dins el lema “Pintant
el Nadal d’ APASA ”. Caldrà que es representi alguna simbologia d’APASA
( logo, nom,...).
Cada concursant presentarà un única obra, confeccionada per ell/a mateix,
amb tècnica lliure . Es realitzarà en una cartolina amb un format de 21x15
(la meitat d’un DIN-A 4) en sentit vertical o horitzontal.
No haurà d’anar signat a cap lloc. És recomanable que els treballs no
venguin plegats per evitar problemes d’impressió en cas de ser premiats.
3) PRESENTACIÓ I TERMINI D’ENTREGA
L’entrega de la felicitació es farà a l’administració de l’entitat dins un sobre
tancat. A l’exterior haurà de constar “I CONCURS DE POSTALS
NADALENQUES D’APASA ” i el nom de l’autor.
Dintre del sobre s’inclourà:
- La postal.
-Una breu explicació de per què s’ha escollit l’escena dibuixada (opcional).
-Les dades personals de l’autor
-Autorització del pare, mare o tutor legal en el cas dels menors d’edat o
incapacitats per a participar en el concurs i l’acceptació de les bases.
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Els treballs se podran presentar entre el dia 28 de novembre i el 11 de
desembre a la recepció de l’entitat.
El dia 11 de desembre a les 13:00 hores es donarà per finalitzat el termini
de recepció.
Qualsevol dubte que pugui sorgir sobre la mecànica del concurs, podrà ser
consultada al responsable de cada servei.
4) ELECCIÓ DELS GUANYADORS
S’escollirà un guanyador/a de la categoria ESCOLA i un guanyador/a de la
categoria OCUPACIONAL.
L’elecció dels guanyadors/es es realitzarà per part d’un jurat compost per un
tècnic i un usuari de cada servei designat pel propi servei i una persona
d’administració .
5) NOTIFICACIÓ DELS GUANYADORS
Les postals guanyadores es donaran a conèixer a partir del 13 de desembre
a través del Facebook i la plana web de l’entitat . La notificació als
guanyadors es realitzarà per part del gerent de l’entitat.
6)PREMIS
S’entregaran un premi per categoria.
Premi: Un MP3
L’entrega de premis es farà el dia 12 a les 15’30hores.
7) EXPOSICIÓ DE LES POSTALS
Les postals seleccionades com a primer premi, a més, s’emprarà per a les
felicitacions que enviï l’entitat, els usuaris, famílies i personal de l’entitat.
A més, es publicarà en els mitjans de comunicació i xarxes a on té
presencia l’entitat.
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Tots els treballs presentats seran exposats al hall d’APASA.
8) DEVOLUCIÓ DE LES POSTALS PRESENTADES
Tots aquells que vulguin la devolució de la seva postal hauran de passar-se
per administració a recollir-la a partir del 15 de gener de 2018.
9) ACCEPTACIÓ DE LES BASES
Els participants accepten incondicionalment i íntegrament les seves bases,
així com el criteri del jurat per a la resolució de qualsevol qüestió derivada
de la interpretació i execució de les presents bases.
L’entitat queda facultada per a introduir alguna modificació en l’obra
premiada, si existís alguna dificultat tècnica per a la seva impressió o per a
introduir qualque text o logotips que no figuri inicialment en aquestes bases.
10) CESSIÓ DELS DRETS D’AUTOR I PROTECCIÓ DE DADES
PERSONALS
La participació en el concurs suposa la cessió per part dels participants i
guanyadors a favor de l’entitat APASA
dels drets de reproducció,
distribució, comunicació pública i transformació sobre les obres que podran
aparèixer en els diversos canals de comunicació i/o xarxes socials , sempre
citant la procedència i l’autor/a.
La participació en aquest concurs suposa, així mateix, el consentiment dels
participants per a què el seu nom imatge puguin ser emprats en els mitjans
que APASA consideri oportú per a difondre la felicitació.
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En /Na
Amb el DNI núm:
Com a pare/mare/representant legal de :
Que assisteix als serveis d’APASA;
Autoritzo al meu familiar/tutelat a participar en el primer concurs de postals
nadalenques: “PINTANT EL NADAL D’ APASA”, i accepto les bases del
concurs .
I per a què consti signo la present autorització a Amposta 28 de novembre
de 2017.

Sgt:
DNI núm:

Podeu consultar les bases a la web d’APASA www.apasa.org

