BASES CONCURS CARTELL 10è ANIVERSARI DE ACTIVA
MUTUA
OBJECTIU
Amb motiu de la celebració del 10è aniversari d'Activa Mútua, s'ha proposat i
acordat realitzar un concurs, l'objectiu és la creació i disseny d'un cartell
commemoratiu des del punt de vista de l'adolescent.
BASES
1. Tema
El tema serà lliure, original dins dels motius característics de l'activitat que es
pretén anunciar, les mútues sota el lema "Una dècada Activa".
2. Característiques
• Tècnica pictòrica:
-

Suport cartolina.
Dimensions 29,7 x 42 centímetres (A3).
Vertical.
En color.
Qualsevol tipus de tècnica, menys elements decoratius amb relleu
(purpurina, adhesius, etc ...) i tintes fluorescents ni metal·litzats ni altres
elements que dificultin la impressió posterior.

• Tècnica disseny gràfic:
-

Arxiu en jpg a 300 px de resolució.
Dimensions 29,7 x 42 centímetres (A3).
Vertical.
En color.

Haurà de contenir el lema "Una dècada Activa" i el logotip del desè aniversari
només en els treballats amb tècnica digital (s'adjunta logotip del desè
aniversari a png). En el cas dels treballs pictòrics no s'inclourà el logotip.
De ser premiat algun d'ells, la mútua s'encarregarà d'enviar-lo posteriorment.
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3. Participants
Podran participar totes les filles i fills dels treballadors i treballadores de la mútua
entre 13 a 18 anys d'edat.
Es presentarà un únic cartell per participant.
4. Inscripció i termini de lliurament
Per poder participar en el concurs s'enviarà el treball en un sobre a l'adreça
indicada en aquest apartat, i caldrà incloure a la part posterior del cartell, el
codi del treballador de la mútua (el codi de treballador pot consultar-se en la
nòmina, a la part superior dreta).
Els cartells amb tècnica digital s'hauran imprimir en DINA3 i en el cas de ser
guanyadora es sol·licitarà posteriorment l'arxiu original en jpg a 300px de
resolució.
El termini màxim de presentació acabarà el 3 de desembre de 2018, a les 15
hores.
Enviar a sobre tancat a:
CONCURS CARTELL 10ºANIVERSARIO ACTIVA MUTUA
Activa Mútua Reus Àrea de CSI
Av. De la Cambra del Comerç, 44 -43204- Reus
T. 977.304.304
5. Premis
Es concedirà un únic premi que consisteix en una tablet Samsumg i un
certificat que legitima el guanyador.
6. Jurat
El jurat estarà presidit per un il·lustrador, dissenyador gràfic o tècnic audiovisual
i tres representants d'Activa Mútua. Es prendran els acords per majoria de vots i
la decisió serà inapel·lable.
7. Decisió
La decisió del concurs es comunicarà el dia 10 de desembre del 2018
mitjançant correu electrònic al pare o mare del fill guanyador.
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8. Exposició
Amb tots els cartells participants es farà una exposició en espai i dates per
determinar. Es reproduiran així mateix en la pàgina web i en els diferents canals
de comunicació d'Activa Mútua que es cregui oportú.
9. Drets d'Imatge
Els treballs dels participants passaran a ser propietat d'Activa Mútua, reservantse el dret de publicació. El guanyador del premi autoritzarà a Activa Mútua,
durant termini il·limitat i sense límit territorial, a fixar, produir, difondre i utilitzar el
treball en les seves diferents canals de comunicació.
10. Protecció de dades
D'acord amb el que estableix amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de
desembre, de protecció de dades de caràcter personal, l'informem que les
dades facilitades pels concursants seran incorporades en un fitxer
responsabilitat d'ACTIVA MÚTUA 2008, la finalitat és la identificació dels
mateixos. Els titulars de la seva pàtria potestat o tutela, autoritzen el tractament
dels mateixos, amb la finalitat anteriorment detallada. Així mateix l'informem
que podrà exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició a
l'adreça lopd@activamutua.es.
Segons l'article 13.4 del RD 1720/2007 de 21 de desembre que desenvolupa la
LOPD, "correspon al responsable del fitxer o tractament articular, els
procediments que garanteixin que s'ha comprovat de manera efectiva l'edat
del menor i l'autenticitat del consentiment prestat a és el cas, pels pares, tutors
o representants legals ".
11. Acceptació de les bases
S'informa als participants que el simple fet de participar en el concurs implica la
total acceptació de les presents bases, així com les decisions de l'organització.
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