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Nom i cognoms: ..................................................................................................................................................................
Edat: ...................................................

Referent de Serveis Socials: ...............................................................................................................................................
Zona de: ...................................................................................... Telèfon de contacte: ....................................................

TÍTOL DEL POEMA O DEL RELAT
A escollir entre:

1. HE TINGUT UN SOMNI
2. COM SERÀ TOT QUAN AIXÒ HAGI PASSAT?
3. COM EM VEIG D’AQUÍ A UN ANY

AUTORITZACIÓ A LA PARTICIPACIÓ AL CONCURS:
.............................................................................................................. DNI ..................................................
Autoritzo el meu fill/a (menor d’edat) a participar en el I Concurs Literari de Sant Jordi 2021, organitzat per l’IMSST.
Data i signatura:

En el cas de menors, cal adjuntar una fotocòpia del DNI del pare, la mare o el tutor/a legal de l’infant, i que l’adult
signi el full de drets d’imatge i de dades personals.
Podeu fer entrega del sobre amb l’escrit a la seu de Serveis Socials de referència.
GRÀCIES PER LA VOSTRA PARTICIPACIÓ.
En breu ens posarem en contacte amb vosaltres per tal de comunicar-vos les persones premiades al concurs.
Us informem que les vostres dades seran tractades per a la gestió del concurs i la difusió de la vostra imatge. El responsable del
tractament és l’Institut Municipal de Serveis Socials. Les dades no seran cedides a tercers, fora d’aquesta difusió pública dels
guanyadors o guanyadores en xarxes socials i mitjans de premsa. Per a més informació del tractament de dades i com exercir
els vostres drets, podeu consultar les condicions de participació.
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BASES DEL 1r CONCURS DE RELAT I POESIA
SANT JORDI 2021 / IMSST
OBJECTIU

VEREDICTE I ATORGAMENT

L’Institut Municipal de Serveis Socials de l’Ajuntament de
Tarragona organitza els concursos de relats i poemes amb un
doble objectiu:

El veredicte es farà públic en l’acte d’entrega de premis que
tindrà lloc el dia 23 d’abril del 2021.

- Impulsar i visibilitzar el potencial cultural i literari de la ciutat
concretat en les persones usuàries i els tècnics i tècniques de
Serveis Socials.
- Acostar els Serveis Socials a la ciutadania des d’una
altra perspectiva, tot creant espais i moments d’intercanvi,
socialització i proximitat en l’etapa actual de canvi i de nous
reptes socials, culturals, educatius i econòmics.
QUI HI POT PARTICIPAR?
- En el concurs hi podran participar els infants, els joves, els
adults i les persones físiques empadronades a la ciutat de
Tarragona d’entre 8 i 99 anys.

L’organització
veredictes.

no

mantindrà

correspondència

sobre

els

L’horari, el lloc (presencial i/o virtual) i altres detalls de l’acte
s’anunciaran de manera oportuna mitjançant trucada a les
persones participants, al telèfon que hagin facilitat, i fins a un
màxim de tres intents en dies i hores diferents.
En cas que no s’hagi localitzat la persona, el resultat del Concurs
i els premis romandran a la seu de Serveis Socials durant un mes
a partir del dia 23 d’abril.
Les obres escrites no es tornaran i podran ser publicades, si es
considera oportú, en els mitjans de difusió públics de la ciutat.
DIFUSIÓ DE LES OBRES I DEL CONCURS

El personal de Serveis Socials també hi podrà participar,
quedant excloses del concurs les persones que formin part de
l’organització així com els membres del jurat.

Les obres que rebin millor puntuació podran ser exposades al lloc
web de l’Ajuntament un cop finalitzi el concurs, i finalment totes
les obres podran ser destruïdes.

Els menors de divuit anys hauran d’adjuntar l’autorització i la
fotocòpia del DNI de les persones tutores.

L’Ajuntament, així mateix, es reserva el dret d’utilitzar les obres
presentades amb fins promocionals i/o de difusió del concurs
i de les activitats de l’Ajuntament. En totes les difusions de les
obres se n’anomenarà l’autoria corresponent.

COM?
- El relat o la poesia es presentarà en un foli de color corresponent
a la franja d’edat establerta:
Verd: 8-12 anys
Groc: 13-18 anys
Blau: 19-99 anys
Les persones referents de Serveis Socials facilitaran durant el
període d’inscripció a les persones usuàries un sobre amb els
folis i les bases del Concurs.
L’obra es pot presentar escrita a mà en el foli que es facilitarà des
de l’organització, fent-hi constar nom i cognoms, edat i telèfon.
- Es podran presentar obres escrites en català o castellà escollint
un d’aquest tres temes:
He tingut un somni.
Com serà tot quan això hagi acabat?
Com em veig d’aquí a un any.
- Els treballs hauran de ser originals i inèdits.
- Totes les obres han de ser tornades dins d’un sobre tancat a la
seu de Serveis Socials, ja sigui de la Zona Nord, Centre o de
Ponent, o bé al professional de referència.

A fi de realitzar les tasques de difusió de l’activitat, es publicaran
els noms i cognoms i – si ho autoritza - les imatges de les persones
guanyadores al portal web, xarxes socials i altres mitjans.
Les imatges seran recollides a la gravació de l’acte de lliurament.
En cas que no es vulgui donar el consentiment de la difusió de la
vostra imatge, s’haurà de comunicar a l’organització especificantho al mateix full de dades d’inscripció-participació. POSAR LA
FRASE: NO AUTORITZO A LA DIFUSIÓ DE LA MEVA IMATGE.
L’IMSST i l’Ajuntament es comprometen expressament a no
explotar les fotografies o els vídeos de manera que puguin
vulnerar la vida privada o la reputació de les persones que hi
apareixen.
Amb la presentació de les obres, els participants cedeixen de
manera gratuïta a l’IMSST i a l’Ajuntament de Tarragona els
drets d’explotació i – si ho autoritza – de la imatge de forma no
exclusiva de les obres presentades, incloent-hi els drets de difusió,
distribució i divulgació a qualsevol altre mitjà que es determini.
El fet de participar en l’esdeveniment implica que l’Ajuntament de
Tarragona podrà fer-ne difusió pels seus mitjans de comunicació,
sempre dins de l’àmbit del mateix concurs per a la finalitat de
difusió de les activitats.
En qualsevol moment podrà revocar el seu consentiment a la
publicació de les seves imatges.

QUAN?
Fins a les 24 hores del dia 15 d’abril de 2021.
PREMIS
- Cada premi serà lliurat a una única obra.
El premi consistirà en un lot de material d’escriptori o bé
entrades per a un acte cultural (obra de teatre, cinema o
música).
- L’organització es reserva el dret de concedir un premi a la
participació.
- Criteris d’adjudicació: es premiaran les obres que a través
del llenguatge contribueixin més i millor a la reflexió i a la
transmissió de sentiments i valors, o bé que arribin de manera
planera i espontània al lector transmetent-li situacions reals o
imaginàries.
- La participació al Concurs implica l’autorització per a la
publicació de l’obra, les dades personals i les imatges
relacionades amb la promoció del concurs per part de
l’Ajuntament de Tarragona.

PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS
D’acord amb el que estableix l’article 13 del Reglament general de
protecció de dades, us informem que les dades dels participants
seran tractades per a la gestió del concurs i la difusió de la seva
participació, d’acord amb el seu consentiment. El responsable
del tractament és l’Institut Municipal de Serveis Socials. Les
dades —fora de la difusió al portal web de l’Ajuntament,
xarxes i mitjans de premsa— no seran cedides a tercers, llevat
que sigui necessari de conformitat amb les disposicions legals i
reglamentàries aplicables en cada moment, o de disposar del
consentiment inequívoc, segons el cas.
Per a més informació del tractament de dades podeu consultar la
nostra política de privacitat a http://www.tarragona.cat.
Així mateix, us informem de la possibilitat d’exercir els vostres
drets d’accés, rectificació i supressió i la resta dels vostres drets,
presencialment o mitjançant la remissió d’un escrit dirigit al
responsable del tractament a l’adreça següent: Ajuntament de
Tarragona, plaça de la Font, 1, 43003 Tarragona, o mitjançant
una instància a la seu electrònica.

