4t concurs de cartells
per a la prevenció de la sida
2016
Santa Coloma
de Gramenet

Fins a 25 anys
Premi de 500 €
Límit 30 d’octubre
Amb el suport

Bases del 4t Concurs de cartells per a la prevenció de
la sida 2016
El Servei de Salut Pública i Atenció als Consumidors
de l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet,
l’associació Asaupam i l’Obra social La Caixa convoquen el 4t Concurs de cartells sobre la sida 2016.

L’objectiu del concurs és fomentar la prevenció de
la infecció del VIH i la sida, i premiar la creativitat i
l’originalitat.
El cartell premiat serà el de la campanya municipal
de 2016. Us animem a participar-hi!

Bases del concurs
1. La persona concursant ha de tenir un màxim
de 25 anys.
2. S’estableix un únic premi de 500 euros dels
quals es lliuraran 200 en efectiu i 300 en la
moneda social de Santa Coloma de Gramenet.
Per a l’ús de la moneda social, la persona guanyadora haurà d’acceptar i signar el contracte
d’adhesió al Circuit de Comerç Social de Santa
Coloma de Gramenet.
Si la persona guanyadora és menor d’edat es
lliurarà el premi al seu tutor o tutora legal.
3. Només es pot presentar una obra per persona i
ha de ser original i inèdita.
4. La presentació dels originals pressuposa l’acceptació d’aquestes bases.
5. El cartell ha d’incloure-hi: un dibuix o imatge
en alta resolució amb els drets corresponents,
un eslògan envers la prevenció del VIH/sida, el
text “Campanya municipal de prevenció de la
sida 2016” i un espai per als logotips.
6. El cartell es lliurarà en DIN A3.
7. La data límit d’entrega serà el 30 d’octubre
de 2016.
8. El cartell guanyador serà la imatge de la
Campanya municipal de prevenció de la sida
2016 i incorporarà el nom de la persona guanyadora del concurs.

Qualsevol circumstància no prevista a les bases
serà resolta per l’organització.
Es pot demanar una sessió grupal d’informació
sobre el VIH/sida i el concurs de cartells.

9. El cartell es presentarà mitjançant instància a
l’Oficina d’Informació i Atenció Ciutadana
(OIAC) situada a la plaça de la vila, dirigida al
Servei de Salut Pública i Atenció al Consumidors.
La instància ha d’especificar el pseudònim, el
qual identificarà els dos sobres adjunts:
Sobre 1 amb l’obra i una descripció breu de
perquè s’ha escollit aquell lema i imatge.
• Sobre 2 amb les dades de qui concursa:
nom complert, data de naixement, número de document d’identificació (DNI, NIE o
passaport), telèfon i adreça electrònica.
10. El Jurat estarà format pel tinent d’alcaldessa, la
cap de salut pública, un o una artista local, una
tècnica de joventut i una representant d’Asaupam. Pot declarar el premi desert.
No s’obrirà el sobre 2 amb les dades personals
fins tenir l’obra guanyadora.
•

11. El premi del concurs de cartells serà lliurat novembre o desembre de 2016.
12. El cartell guanyador quedarà en propietat del
Servei de Salut Pública i Atenció als Consumidors, el qual es reserva el dret de reproduc¬ció
i manipulació per a la Campanya municipal de
prevenció de la sida 2016.
13. Els cartells no premiats podran ser retirats pels
seus autors o autores o per persones autoritzades, del 9 de gener al 28 de febrer de 2017.
Els que no es recullin seran destruïts.
Servei de Salut pública i Atenció als
consumidors
promociosalut@gramenet.cat
tel. 93 462 40 00

