CONCURS DE PESSEBRES 2021
INSCRIPCIONS DEL 1 AL 23 DE DESEMBRE
www.ateneu.cat

BUTLLETA D’INSCRIPCIÓ AL
CONCURS DE PESSEBRES DE L’ATENEU 2021

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.

▣ S’hi poden presentar 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.

▣ Cal assistir a l’acte de lliurament de

▣ El concurs de pessebres 2021 serà

fotogràfic. Caldrà adjuntar màxim 15
fotografies i/o un vídeo de màxim 1’5
min dels pessebres presentats perquè el
jurat en pugui fer la valoració.

▣ Imatges i vídeos s’han d’adjuntar al
formulari online o bé enviar-los a
pessebre@ateneu.cat

▣ 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 dona
per acceptades les bases.

▣ El lliurament de premis serà el dimecres
28 de desembre a les 19 h a la seu de
l’Ateneu.

de

anys d’edat,amb DNI:
Correu electrònic:

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.

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

contactar a pessebre@ateneu.cat

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

▣ Per qualsevol dubte i/o pregunta podeu

▣ Les inscripcions s’hauran de formalitzar

a l’Ateneu Santcugatenc (Av. de Gràcia,
16) entre el 1 i el 23 de desembre. L’horari
d’inscripcions és de 9.15 a 13 h i de 16.15 a
20.30 h. No s’acceptaran inscripcions fora
de termini establert. També es podran fer
a través de la web de l’Ateneu,
www.ateneu.cat/projectes-activitats/
concurs-de-pessebres/

En/Na__________________
Adreça:
Telèfon:				

ELS PARTICIPANTS S’AGRUPARAN
EN QUATRE CATEGORIES:
POPULAR
Per construir-lo es poden fer servir
elements naturals: suro molsa,
escorça, pedres, sorra, cartó,...
ARTÍSTIC
Els elements de construcció poden
ser: guix, cartó, porexpan, fusta,...
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.
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.
INFANTIL
El jurat valorarà el millor pessebre
presentat per infants de Sant Cugat
amb un premi especial

POPULAR
INNOVADOR
SÍ

ARTÍSTIC
COL·LECTIU

NO

Sant Cugat del Vallès,______de ________________ de 2021
Signatura
DRETS DE PROPIETAT INTEL·LECTUAL

▣ 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.

PROTECCIÓ DE DADES

▣ En compliment del Reglament General

de Protecció de Dades -UE-2016/679, i
segons els articles, 5, 6 i 7, se li informa
que el Responsable del Tractament
de les seves dades és: ATENEU
SANTCUGATENC, CIF/NIF: G58315953,
Adreça: AV. DE GRÀCIA, 16, 08172, SANT
CUGAT DEL VALLÈS, BARCELONA, Telèfon:
936 745 195, secretaria@ateneu.cat, i que
tractarà la informació i dades personals
de manera lícita, lleial i transparent en
relació amb l’interessat, amb finalitats
determinades, explícites i legítimes i no
seran tractades ulteriorment de manera
incompatible amb les esmentades
finalitats.

www.ateneu.cat

Organitza:

Amb el suport de:

Col·labora:

