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CAMPANYA MUNICIPAL DE PREVENCIÓ DE LA SIDA 2011

3er Concurs de cartells per a la prevencio de la sida
Prendre consciència sobre els riscos que comporta tenir relacions sexuals sense
protecció és una prioritat, sobretot quan parlem de la sida.
Per aquest motiu, el Servei de Salut Pública de l’Ajuntament de Santa Coloma de
Gramenet obra la 3a edició del Concurs de cartells sobre la sida. Amb ell es busca
fomentar la prevenció de la infecció del VIH entre parells –de joves a joves– i
premiar la creativitat i l’originalitat.
El cartell premiat serà el de la campanya de desembre de 2014. Us animem a
participar!

Bases del concurs

S’ha de tenir entre 18 i 25 anys i ser estudiant o resident a Santa Coloma
de Gramenet.
2. S’estableix un únic premi per valor de 800 euros consistent en un objecte
o servei (p.e. per ajudar al pagament d’una matrícula d’un cicle o de la
universitat.
3. Només es pot presentar una obra i ha de ser original i inèdita.
4. Ha d’incloure-hi: un dibuix o imatge en alta resolució, un eslògan envers la
prevenció del VIH/sida, el text “Campanya municipal de prevenció de la sida
2014” i un espai per als logotips.
5. El cartell es lliurarà en DIN A3.
6. La data límit d’entrega serà el 15 d’octubre de 2014.
7. Ha d’adreçar-se al Servei de Salut Pública, Acció Comunitària i Atenció als
Consumidors de l’Ajuntament i presentar-se a l’OIAC (Oficina d’Informació i
Atenció Ciutadana) situada a la plaça de la vila, s/n.
8. S’ha de presentar en dos sobres:
•
Sobre 1 amb l’obra.
•
Sobre 2 amb les dades personals: nom, adreça, data de naixement,
número de DNI, NIE o passaport, telèfon i adreça electrònica.
9. El jurat estarà format per professionals socials i sanitaris de la ciutat i
representants municipals.
10. El premi del concurs de cartells serà lliurat al novembre de 2014 en un espai
municipal, durant la presentació del cartell guanyador.
11. El cartell guanyador quedarà en propietat del Servei de Salut Pública, Acció
Comunitària i Atenció als Consumidors, el qual es reserva el dret de reproducció i manipulació per a la Campanya municipal de prevenció de la sida 2014.
12. Una selecció dels cartells no guanyadors s’exposaran en el marc de la Campanya Municipal de Prevenció de la sida 2014.
13. Els cartells no premiats podran ser retirats pels seus autors o autores o per
persones autoritzades, de l’1 al 28 de febrer de 2015. Els que no es recullin
es destruiran.
La presentació dels originals pressuposa l’acceptació d’aquestes bases.
Qualsevol circumstància no prevista a les bases serà resolta per l’organització.
1.

