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Bases del concurs 
 

- S’hi poden presentar tots els veïns i veïnes de Sant Cugat 

- Els pessebres es poden construir amb qualsevol material, estil, tècnica i mides. Es tindrà 

en compte l’originalitat, l’elaboració i el valor artístic 

- Les inscripcions s’hauran de formalitzar a l’Ateneu entre el 29/10 i el 15/12 en 

horari de secretaria 

- El jurat farà les visites dels pessebres del 16 al 19 de desembre, l’organització pactarà 

amb cada participant l’hora de visita. Si es dona el cas d’absència del participant, el jurat 

no resta obligat a fer-la de nou. Quan el jurat ho cregui necessari es reserva el dret de 

repetir o aplaçar la visita 

- El jurat és inapel·lable. Resoldrà qualsevol dubte que hi pogués haver-hi en la 

interpretació de les bases, així com té facultat per resoldre qualsevol circumstància 

no descrita en aquestes bases 

- El lliurament de premis serà dimecres 28/12 a les 19 h a l’Ateneu  

- Cal assistir al lliurament de premis. En cas d’impediment hi haurà d’anar una altra 

persona en representació. Es donarà un premi com a desert en el cas que ningú el 
reculli 

- Cal enviar una fotografia del pessebre a secretaria@ateneu.cat  

 

 

Drets de propietat intel·lectual 
 
Els participants cedeixen expressament a l’Ateneu Santcugatenc, amb caràcter d’exclusivitat, durant tot el termini de vigència dels 

drets d’autor i per tot l’àmbit territorial i universal, els drets d’explotació de la propietat intel·lectual de les propostes que s’hagin 

presentat, de conformitat amb la Llei de propietat intel·lectual vigent, inclosa la seva explotació a la xarxa d’internet, així com els 

drets de propietat industrial que es puguin derivar d’aquesta explotació, amb finalitats promocionals, comercials i/o publicitàries o 

de naturalesa anàloga pròpies de l’entitat. Aquests drets inclouen, en particular, el dret de reproducció total o parcial, permanent 

o provisional, per qualsevol mitjà i en qualsevol forma; el dret de distribució; el dret de transformació, inclosa la traducció i 

l’adaptació o qualsevol altra modificació, i el dret de comunicació pública en tot tipus de formats i suports presents i futurs, tant 

gràfics com audiovisuals i multimèdia, pel mitjà i el canal que es considerin més convenients, incloses les plataformes en línia, 

webs corporatives i entorns 2.0. En conseqüència, l’Ateneu Santcugatenc podrà utilitzar i cedir, en tot o en part, a favor de la 

persona física o jurídica que cregui convenient i sense cap limitació, els drets de propietat intel·lectual adquirits, sense dret per 

part dels participants de percebre cap compensació addicional. 

 

Llei de protecció de dades 
 
En compliment de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, l'informem que les 

seves dades formen part d'un fitxer de titularitat de l’ATENEU SANTCUGATENC. Vostè pot exercir els drets d'accés, rectificació, 

cancel·lació i oposició a l'adreça:  

AV. DE GRÀCIA, 16, 08172, SANT CUGAT DEL VALLÈS, (BARCELONA) 


