5è Concurs de cartells
de prevenció de la sida

Santa Coloma de Gramenet 2018
Màxim 25 anys
Premi de 500 €
Fins el 31 d’octubre

Bases a promociosalut@gramenet.cat

Bases del 5è Concurs de cartells de prevenció de la sida 2018
El Servei de Salut pública i Atenció als consumidors de
Amb el concurs es busca impulsar la prevenció de la
l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet i l’associació infecció del VIH i la sida, i premiar la creativitat i l’origiAsaupam, amb el suport de l’Obra social La Caixa convo- nalitat.
quen la 5a edició del concurs de cartells sobre la sida.

La persona concursant
La persona concursant ha de tenir menys de 26 anys en
el moment del tancament del concurs.
Només pot presentar una obra al concurs i la presentació implica l’acceptació d’aquestes bases.

El premi
Hi ha un únic premi de 500 €.
Si la persona guanyadora és menor d’edat es lliurarà el
premi al seu tutor o tutora.
El cartell serà la imatge de la Campanya municipal de
prevenció de la sida 2018.

El cartell
L’obra ha de ser original i inèdita.
Ha d’incloure-hi: un dibuix o imatge, un eslògan envers
la prevenció del VIH/sida, el text “Campanya municipal
de prevenció de la sida 2018” i un espai per als logotips.

La presentació de l’obra al concurs
El cartell es lliurarà en DIN A3.
La data límit d’entrega serà el 31 d’octubre de 2018.
S’entregaran dos sobres tancats amb el mateix pseudònim i inclouran:
• Sobre 1: l’obra i una descripció del motiu del lema
i imatge.
• Sobre 2: les dades de qui concursa (nom complet,
data de naixement, número de document d’identificació -DNI, NIE o passaport-, telèfon i adreça electrònica).
Els sobres es presentaran mitjançant instància a l’Oficina d’informació i atenció ciutadana (OIAC) de l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet, dirigida al Servei
de Salut pública i Atenció als consumidors. La instància
ha d’especificar el pseudònim.

Es pot demanar al Servei de Salut Pública una sessió
grupal d’informació sobre el VIH/sida i el concurs de
cartells.

Informació sobre el concurs
i sessions informatives
promociosalut@gramenet.cat
tel. 93 462 40 00 ext. 3074

El contingut de l’obra
El text i la imatge del cartell hauran de ser respectuosos amb les diversitats pel que fa a les orientacions
sexuals, els gèneres, els cossos i altres.

L’ús del cartell
El cartell guanyador quedarà en propietat del Servei de
Salut pública i Atenció als consumidors, el qual es reserva el dret de reproducció i manipulació per a la Campanya municipal de prevenció de la sida 2018.
L’obra premiada es podrà emprar en els diferents suports que tingui (cartell, punt de llibre, fullet, etc.).

El jurat, el veredicte, l’exposició
i el lliurement del premi

El Jurat estarà format per un membre d’alguna plataforma juvenil, el tinent d’alcaldessa, la cap de Servei
de Salut pública, un o una artista local, una tècnica de
joventut i una representant d’Asaupam.
No s’obrirà el sobre 2 amb les dades personals fins tenir
l’obra guanyadora.
El premi del concurs de cartells serà lliurat novembre o
desembre de 2018.
Els cartells no premiats podran ser retirats per les seves autores o autors al llarg del mes de febrer de 2019.
S’exposaran els cartells presentats en un espai juvenil,
llevats dels que l’autora o l’autor expressi la seva disconformitat.
Qualsevol circumstància no prevista a les bases serà
resolta per l’organització.

La protecció de dades
Les dades personals recollides només es faran servir
per temes relacionats amb aquest concurs i no es compartiran amb cap altre servei o organització.

