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Protecció de Dades 
Segons el que preveu la Llei orgànica, 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, l’entitat Fundació Orienta posa en el seu coneixement que les dades de caràcter personal 
de les que disposa recollides a través del concurs de dibuix s’han incorporat a un fitxer amb dades de caràcter personal denominat fitxer “comunicació” que es troba tant en suport automatitzat com en 
paper, la finalitat del qual és poder convocar als premiats i difondre informació sobre actes, serveis i coneixement de la Fundació Orienta. En tot cas, vostè té dret a exercir els drets d’accés, rectificació, 
cancel·lació i oposició dirigint-se per escrit a Fundació Orienta, al carrer Vidal i Barraquer 28, 08830 Sant Boi de Llobregat (Barcelona) a l’atenció de Josefina Martín encarregada del fitxer. 
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Amb la col·laboració de:

TEMÀTICA
La Fundació Orienta, amb motiu del Dia Mundial de 
la Salut Mental, us convida a participar a la cinquena 
edició del concurs de dibuix: “els valents que pinten 
sentiments”.
El tema escollit per aquesta edició és: “ELS SOMNIS”.

BASES DEL CONCURS
Seran aptes per a participar a la convocatòria els tre-
balls que compleixin els requisits següents:
· Ser usuaris de la Fundació Orienta i del centres que 
s’hagin adherit a aquesta convocatòria.
· Complir amb la temàtica establerta a la plantilla dis-
senyada a aquest efecte.
· S’admetran fins a un màxim de tres dibuixos per nen, 
en format horitzontal i amb les dades de l’autor com-
plimentades.
· En tots els treballs s’indicaran les dades de contacte. 
Si s’envien per correu electrònic, el nom del fitxer serà 
el número de telèfon del pare o mare i/o tutor legal on 
podrà ser localitzat en cas de resultar guanyador.
· El termini límit de presentació de dibuixos serà el 13 de 
setembre de 2019.
· Els dibuixos es presentaran a la secretaria del centre o 
enviant-los escanejats (en format .jpg o .pdf) al correu: 
orientat@fundacioorienta.com
· L’autor guardarà el dibuix original per a ser presentat 
en cas de resultar guanyador. La data de participació 
considerada serà la de recepció del correu electrònic 
per part de l’organització.

JURAT DEL CONCURS
El jurat valorarà la capacitat d’expressió, més que la 
precisió tècnica del dibuix.
Exposició: Tots els treballs presentats, s’exposaran a la 
nostra pàgina web a partir del dia 26 de setembre:
http://bit.ly/2FoIdOZ

PREMIS:
· Primer nivell: fins als 11 anys
S’atorgaran tres premis: Diploma i Caixa de Pintures
· Segon Nivell: de 12 a 17 anys
S’atorgaran tres premis: Diploma i Tauleta digital

VEREDICTE I ACTE D’ENTREGA DE PREMIS
Tota la informació sobre l’acte d’entrega de premis i el 
veredicte, es farà a través de la nostra pàgina web.

MATERIAL PRESENTAT A CONCURS
La participació al concurs implica l’acceptació íntegra 
d’aquestes bases.
Els dibuixos presentats passaran a ser propietat de la 
Fundació Orienta, podent publicar-los a la seva pàgina 
web, i en altres mitjans (premsa escrita o digital, xarxes 
socials, etc.) amb el fi de difondre el Concurs de Di-
buix que celebra l’Entitat de manera anual. Així mateix, 
s’autoritza a la Fundació Orienta a la seva exposició i 
ús, per il·lustrar llibres, revistes i altres mitjans, en for-
mat paper o digital, amb la mateixa finalitat de difusió 
de les activitats i del coneixement de l’Entitat.
La Fundació Orienta es reserva el dret d’excloure qual-
sevol dibuix que no consideri adient.
La Fundació Orienta es reserva el dret de resoldre de 
la forma que cregui més convenient aquelles situacions 
que no es trobin especificades en aquestes bases.

Per a infants i adolescents
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