3r concurs de cartells prevenció del VIH/SIDA
BASES

El Servei de Salut i el Badiu Jove en conveni amb l’entitat ASAUPAM (Associació d’Intervenció
Comunitària en Drogues) convoquen el tercer concurs de cartells per a la prevenció del VIH/Sida
2019, el qual es regeix d’acord amb les bases següents:
1. La participació és gratuïta. Hi pot participar qualsevol persona amb una edat compresa entre els
14 i els 30 anys. En el cas de persones menors de 18 anys, el fet de participar-hi implica que tenen el
consentiment per fer-ho dels seus pares o tutors. Cada participant només podrà presentar una obra.
2. El cartell ha de ser de creació pròpia, original i innovador. La temàtica ha d’estar centrada a donar
un missatge de prevenció del VIH/Sida, amb un eslògan de creació pròpia.
3. El termini per participar acaba el dia 25 de novembre de 2018, a les 15 hores. No s’admetran cartells
enviats més enllà d’aquesta hora de finalització del concurs. El dia 30 de novembre es publicarà el
nom del guanyador/a del concurs.
4. El cartell es pot presentar en paper o en un arxiu JPG o PDF. El cartell ha de posar “Campanya
municipal de prevenció del VIH/Sida 2019”, i l’eslògan creat. S’ha de deixar un espai per posar
logotips.
5. El cartell es pot lliurar presencialment al Badiu Jove: carrer d’Ausiàs Marc, 61, 08912 Badalona. El
format ha de ser DIN A3 i s’ha de presentar en un sobre tancat o en un arxiu JPG a l’adreça de correu
electrònic: sijbadalona@gmail.com.
Tan si el lliurament és presencial com per correu electrònic, en un full a part han de constar les
dades personals del participant: nom i cognoms, data de naixement, número de DNI, telèfon i adreça
electrònica.
6. El cartell guanyador quedarà en propietat del Servei de Salut i del Departament de Joventut de
l’Ajuntament de Badalona, els quals es reserven el dret de reproducció i utilització per a la campanya
municipal de prevenció del VIH/Sida 2019. El disseny premiat es podrà emprar en diferents aplicacions:
cartell, fullet, bàners...
7. El premi per al guanyador/a és un xec regal de 150€, per bescanviar al FNAC.
8. L’organització es posarà en contacte amb el guanyador/a a través de correu electrònic. També es
farà públic als comptes de Facebook, Twitter i Instagram del Badiu Jove (@badalonajove) i el web
www.badiujove.cat.
9. El jurat estarà format per un tècnic/a del Servei de Comunicació i Imatge, el cap del Servei de Salut,
un tècnic/a del Badiu Jove, un tècnic/a del Departament de Joventut de l’Ajuntament de Badalona, i
un representant de l’entitat ASAUPAM.
10. El premi del concurs de cartells es lliurarà el dia 1 de desembre de 2018 coincidint amb el
Dia Mundial de la Sida, en l’entorn de la festa d’inauguració Hola Nadal! Els cartells que no siguin
premiats s’exposaran al Badiu Jove durant el mes de desembre, llevat que l’autor o autora n’expressi
la seva disconformitat.

11. Protecció de dades: Les persones participants cedeixen expressament els drets d’explotació de la
propietat intel·lectual de les propostes que s’hagin presentat al concurs a l’Ajuntament de Badalona,
amb caràcter d’exclusiva i sense limitació temporal, és a dir, durant tot el termini de vigència dels
drets d’autor, i per tot l’àmbit territorial universal, de conformitat amb la llei de propietat intel·lectual
vigent, inclosa la seva explotació a la xarxa d’Internet. Així mateix, cedeixen 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’Ajuntament de Badalona. 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 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 corporatius i entorns 2.0.
12. Els concursants eximeixen l’Ajuntament de Badalona de qualsevol responsabilitat derivada del
plagi o de qualsevol transgressió de la normativa vigent en matèria de propietat intel·lectual en què
puguin incórrer.
13. El fet de participar en aquest concurs implica l’acceptació total de les bases. L’Ajuntament de
Badalona es reserva el dret a introduir alguna modificació en qualsevol de les clàusules de les bases,
així com variar les dates o el premi, si es considera oportú per al bon funcionament del concurs.
S’informarà degudament de qualsevol canvi que es produeixi.

En conveni amb:

