MOSTRA DE DIBUIX INFANTIL SANT ROC 50 ANYS DE BARRI
Aquesta activitat es troba inclosa dins de les diferents activitats que commemoren el 50è aniversari del barri de Sant Roc i és fruit de la col·laboració entre el
Consorci Badalona Sud i la Xarxa Municipal de Biblioteques de Badalona.
Condicions de participació:
1. Mode de participació:
Els dibuixos s’hauran d’entregar a la Biblioteca de Sant Roc amb el NOM, l’EDAT i un TELÈFON DE CONTACTE del participant anotat al revers del full. S’accepten
mides de A3 i A4.
La mostra està obert a menors de 12 anys.
2. Temàtica:
D'acord amb la temàtica d'aquesta mostra, els dibuixos han d'estar vinculats al barri de Sant Roc i els seus veïns i veïnes.
3. Participants:
Els participants han de ser els autors materials del dibuix, que ha de ser original per poder-ne comprovar l'autoria.
Cada participant podrà presentar un màxim de 3 dibuixos. Els dibuixos han de ser inèdits.
4. Termini:
El termini d’entrega de dibuixos és tancarà l’11 de novembre de 2016 a les 20:00h.
5. Règim d'atorgament:
El treball que es consideri millor rebrà un obsequi.
6. Veredicte:
El veredicte es publicarà durant el mes de novembre i es farà oficial la data d’entrega de l’obsequi.
7. Obsequi:
Obsequi únic: patinet
8. Exposició de les obres
Els dibuixos participants es podran publicar a les diferents xarxes socials de la Xarxa Municipal de Biblioteques de Badalona i altres suports de difusió gestionats
per la xarxa i el Consorci Badalona Sud. Aquestes entitats es reserven el dret de fer una exposició presencial que es podrà veure a la Biblioteca de Sant Roc. A
tots els dibuixos que es publiquin hi constarà l'autoria.
9. Propietat intel·lectual
Els drets de les imatges seran sempre propietat del seu autor. Pel fet de participar en la mostra, els autors cediran de manera no exclusiva a la Xarxa Municipal
de Biblioteques de Badalona i al Consorci Badalona Sud, els drets d'explotació (reproducció, distribució, comunicació pública i transformació, així com la posada
a disposició telemàtica a Internet i a Xarxes socials) de les presentades.
Els participants es responsabilitzen totalment de ser els únics autors i de garantir que no existeixen drets previs de tercers sobre les obres presentades a la
mostra. No es pot vulnerar el dret de propietat intel·lectual, industrial o qualsevol dret exclusiu que pertanyi a tercers.
10. Protecció de dades de caràcter personal
D'acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD), els participants autoritzen que les seves dades
personals siguin utilitzades per gestionar aquesta mostra, per contactar-hi si és necessari i per informar-los de la publicació física o digital de les imatges.
Els participants garanteixen i responen de la veracitat, exactitud, vigència i autenticitat de la seva informació personal.
11. Acceptació de les instruccions
La simple participació en aquesta mostra implica l'acceptació d'aquestes instruccions en la seva totalitat i el criteri interpretatiu del Consorci Badalona Sud i de la
Xarxa Municipal de Biblioteques de Badalona pel que fa a la resolució de qualsevol qüestió derivada de la present mostra, de manera que la manifestació, en el
sentit de no acceptació, implicarà l'exclusió del participant i, com a conseqüència, la Xarxa Municipal de Biblioteques de Badalona i el Consorci Badalona Sud
quedaran alliberats del compliment de qualsevol obligació contreta respecte d'aquell.

