Concurs Mascareta Jove
CURS 2020-2021

"Activitat subjecta a les mesures sanitàries vigents"

Requisits dels i les participants
Podran participar en el concurs tots i totes les joves de 12 a 30 anys que visquin a les Franqueses del Vallès.
Característiques de les imatges
Les imatges presentades hauran de ser originals i inèdites. Han de tenir les mesures de la plantilla oficial que es pot descarregar al web
municipal. La tècnica, l’estil i els colors són lliures. Les persones participants es responsabilitzaran que no hi hagi drets de tercers sobre
l’obra i de tota reclamació per drets d’imatge.
Format, mode i termini de presentació de les propostes
L'únic format que s'acceptarà serà la plantilla oficial. S’ha de presentar abans del dia 18 de desembre per correu electrònic:
infanciaijoventut@lesfranqueses.cat. En l'assumpte del correu cal concretar "Concurs Mascareta Jove" i nomenar l'arxiu de la plantilla amb
un pseudònim. També cal adjuntar un arxiu de text, nomenat amb el pseudònim_dades, on constin les dades de l'autoria (nom i cognom,
DNI o NIE, adreça, data de naixement, telèfon mòbil i correu electrònic).
En cas que les mesures sanitàries ho permetin, també es podrà entregar la plantilla presencialment a l'Espai Zero o Centre Municipal de
Joves, amb un sobre que haurà de contenir: pseudònim i dades i de l’autoria (nom i cognom, DNI o NIE, adreça, data de naixement, telèfon
mòbil i correu electrònic). A l’exterior cal especificar el pseudònim i la frase “Concurs Mascareta Jove”.
En cas de presentació digital la persona guanyadora haurà de lliurar l'original per poder realitzar la impressió.
Jurat
El jurat estarà format per 5 membres que tindran en compte la creativitat, l’originalitat i la capacitat comunicativa de la imatge.
El jurat realitzarà la selecció de la proposta guanyadora i es farà publica el dia 15 de gener.
Premi
La imatge seleccionada serà la base de la Mascareta Jove dels Serveis de l’Àrea d’Infància i Joventut.
Com agraïment a la participació es rebrà un detall que lliurarà l'Àrea d'Infància i Joventut.
Drets de les obres
La imatge guanyadora passarà a ser propietat de l’Àrea d’Infància i Joventut, de conformitat amb allò que estableix al Reial Decret Legislatiu
pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual, i cedirà amb caràcter gratuït i exclusiu, sense límit territorial, ni temporal,
els drets d’explotació de l’obra, concretament dels drets de qualsevol modalitat, finalitat.
La persona guanyadora col·laborarà amb l’Àrea d’Infància i Joventut per a realitzar modificacions en el cas que sigui necessari.
Acceptació de les bases
La participació en aquest concurs implica la total conformitat i acceptació de les bases.
Imprevistos i altres
L’organització estarà facultada per resoldre qualsevol contingència no prevista en aquestes bases.
Per a més informació i presentació de les propostes:
Centre Municipal de Joves
Centre Cultural de Bellavista, dilluns i dimecres, de 17 a 20 h
La Nau de Can Ganduxer, dimarts i dijous, de 17 a 20 h
centrejoves@lesfranqueses.cat

Espai Zero
Centre Cultural de Bellavista, dimarts, dijous i divendres,
de 17.30 a 19.30 h
pij.franqueses@lesfranqueses.cat

Centre Municipal
de Joves

