CONCURS DE
PESSEBRES
Inscriu-te fins
el 18 de desembre de 2018
www.ateneu.cat

Aquest concurs té com a principal objectiu potenciar la cultura popular.
Motivant als santcugatencs i santcugatenques en la construcció d’un pessebre.

BASES DEL CONCURS
* Es poden presentar al concurs tots els
veïns i veïnes del municipi de Sant Cugat.
* Es podran presentar al concurs tot tipus
de pessebres. Es tindrà en compte l’originalitat, l’elaboració i el valor artístic.
* Els pessebres poden ser construïts en
qualsevol material, estil, tècnica i mides.
* Les inscripcions s’hauran de formalitzar
a l’Ateneu Santcugatenc (Av. de Gràcia, 16)
o a través del web (www.ateneu.cat).
Entre el 27 d’octubre i el 18 de desembre.
L’horari d’inscripcions és de 9.30 a13 h.
i de 16.30 a 20.30 h. No s’acceptaran
inscripcions fora de termini establert.
* El jurat farà les visites dels pessebres
la setmana del 21 al 23 de desembre,
amb cita prèvia que l’organització
realitzarà amb cada participant,
un únic jurat farà les visites als diferents
pessebres. Si la visita no fos possible
degut a l’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 la visita.
* El jurat és inapel·lable. Resoldrà qualsevol dubte que hi pogués haver-hi en la
interpretació de les bases.
* El jurat té facultat per resoldre qualsevol
circumstància no descrita en aquestes
bases.
* El fet de participar en el concurs dóna
per acceptades les bases.

* El lliurament de premis serà el dijous
27 de desembre a les 19.00 h. a l’Ateneu
Santcugatenc.
* Cal assistir a l’acte de lliurament
de premis. En cas d’impediment hi haurà
una altre persona en representació.
Es donarà un premi com a desert
en el cas que ningú el reculli.
* Envieu, sempre que sigui possible,
una fotografia del pessebre a:
secretaria@ateneu.cat

CATEGORIES
POPULAR
Per construir-lo es poden fer servir
elements naturals: suro molsa,
escorça, pedres, sorra, cartó,...
INNOVADOR
Per construir aquest tipus de pessebre
s’inclouran aquells materials reciclats,
plastilina, etc. O tots aquells pessebres
que no es puguin incloure en les altres
categories.
ARTÍSTIC
Els elements de construcció poden
ser: guix, cartó, porexpan, fusta,...
COL·LECTIUS
Categoria pensada per a tots aquells
pessebres construïts des de col·lectius,
entitats, escoles i/o comerços.
Es farà una menció especial al millor
pessebre presentat de centres educatius.
Òmnium Cultural oferirà un premi al millor
pessebre realitzat per un infant o jove.

Signatura
Sant Cugat del Vallès, a______de ________________ de 2018

NO, però voldria que la gent el visités
No
Sí

Indica si el teu pessebre està en finestra visible des del carrer:

COL·LECTIUS
ARTÍSTIC
INNOVADOR
POPULAR

Inscriu el seu pessebre dins la categoria assenyalada amb una X assenyalada, acceptant les bases d’aquest concurs.

O bé per correu electrònic a:
secretaria@ateneu.cat

Correu electrònic ______________________________________________________________________________________________

* 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)

Adreça _____________________________________________________________________________ Telèfon __________________

PROTECCIÓ DE DADES

En/Na _________________________________________________________ de ___ anys d’edat, amb DNI ______________________

* Tots els pessebres participants seran
fotografiats.
* Els participants cedeixen expressament
a l’Ateneu Santcugatenc, amb caràcter
d’exclusiva, 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.

BUTLLETA D’INSCRIPCIÓ AL CONCURS DE PESSEBRES DE L’ATENEU 2018

DRETS DE PROPIETAT INTEL·LECTUAL

Organitza:

Amb el suport de:

Col·labora:

