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CONCURS DE DIBUIX AGRUPACIÓ ESPORTIVA SANT GREGORI 

1. Organitzadors i finalitat del concurs  

L’Agrupació Esportiva Sant Gregori organitza un concurs de dibuix per a tots 
aquells nens i nenes que lliurement decideixin participar-hi d’acord amb els 
termes i condicions establerts en aquestes bases.  

La principal finalitat d’aquest concurs és que a través de l’art es puguin 
representar dibuixos, amb qualsevol tècnica, en què s’hi vegi representat el 75 
aniversari de l’entitat, que se celebra al llarg de tot el 2020. Per tant, aquesta 
serà la temàtica del concurs. 

2. Durada del concurs  

La participació en aquest concurs de dibuix es podrà dur des del dia 29 de març 
del 2020 fins el dia 6 de juny del 2020 a les 17.00 hores, ambdós dies inclosos. 
El termini màxim per al lliurament dels dibuixos serà el dia 6 de juny 
personalment al bar o a les oficines del Municipal, o a través del correu 
electrònic concursos.aesantgregori@gmail.com 
 
No s’admetran participacions fora d’aquest termini.  

Atesa la situació excepcional que ha generat la Covid-19, l'organitzador es 
reserva el dret de modificar/posposar la data límit d'entrega dels dibuixos així 
com la data d'entrega dels premis. En qualsevol cas, s'avisarà d'aquesta 
circumstància oportunament i amb antelació suficient pels canals de 
comunicació oficials de l'organitzador. 
 

3. Temàtica del concurs  

La temàtica del concurs és realitzar un dibuix relatiu a l’Agrupació Esportiva 
Sant Gregori en el qual els infants participants expressin, a través de qualsevol 
tècnica i dins els fulls oficials del concurs, el 75 aniversari del Sant Gregori. 
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4. Categories del concurs  

Poden participar en el concurs tots els nens i nenes residents o escolaritzats als 
centres d’educació de Sant Gregori o bé que sigui jugador/a del Club i 
diferenciats en quatre categories:  

  -  1a categoria: de 3 a 6 anys  

  -  2a categoria: de 7 a 10 anys  

   

       -  3a categoria: de 11 a 15 anys  

 -  4a categoria: 16 anys o més anys  

La participació dels nens/es estarà sotmesa al previ consentiment per escrit dels 
pares o tutors dels infants, actuant en tant que representants legals de l’infant 
de què es tracti, els quals hauran d’expressar la voluntat de participar dels 
infants mitjançant la signatura dels dibuixos.  

5. Dinàmica de la participació  

Tothom qui vulgui participar trobarà formulari d’inscripció al concurs i els 
fulls per fer els dibuixos al bar, a les oficines del Municipal i digitalment a la 
pàgina web del club (apartat documents). En paral·lel, es durà a terme la 
comunicació sobre el concurs en tots els canals de comunicació del Club, així 
com la publicació d’aquestes bases.  

Els participants només podran participar en el concurs amb un únic dibuix que 
hauran de realitzar en el full oficial d’inscripció al  concurs. Els dibuixos poden 
emprar qualsevol tipus de tècnica i materials (llapis de colors, de grafit, de cera, 
aquarel·la o pastel, pintura al tremp...).  

Els treballs han de tenir de forma llegible les dades personals del participant 
(és a dir els noms i cognoms dels pares o tutors de l’infant, nom i cognom de 
l’infant, data de naixement, el correu electrònic (opcional) i telèfon de 
contacte), així com la signatura dels pares i/o tutors. Tot dibuix que no tingui 
la signatura dels pares i/o tutors queda fora de validesa.  
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Els dibuixos es podran fer al camp de futbol o en el domicili dels participants 
durant el seu temps lliure. Un cop els participants hagin acabat els seus 
dibuixos s’hauran de lliurar, juntament amb el formulari d’inscripció, al bar o 
a les oficines del Municipal, o a través del correu electrònic 
concursos.aesantgregori@gmail.com abans del 6 de juny a les 17.00 hores.  
 

6. Selecció dels guanyadors i finalistes  

Els guanyadors i finalistes del concurs seran escollits per un jurat qualificador 
que es composa de la manera següent:  

-Jordi Arnau, president de l’Agrupació Esportiva Sant Gregori, que exercirà 
com a president del jurat  

-Jordi Vilaró, capità del primer equip de l’Agrupació Esportiva  

-Marta Carreras, autora de “Tu no entens res... però jo tampoc!” 

-Martí Palahí, responsable del bar del Municipal de Sant Gregori 

-Salvador Parés, director de l’Escola Agustí Gifre     

La selecció dels guanyadors i els finalistes es prendrà per majoria simple en 
una reunió en la qual hi hauran d’estar presents la totalitat dels membres del 
jurat. Cadascun dels membres del jurat tindrà 1 vot. En cap cas, el jurat podrà 
declarar que el concurs queda desert. La decisió del jurat serà inapel·lable.  
 
7. Criteris de valoració  
 
El jurat valorarà les propostes tenint en compte els següents criteris:  
 

- La qualitat de l’obra. 
- L’originalitat. 
- La contribució cultural al municipi. 
- La integració en el teixit cultural. 
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El Jurat determinarà el guanyador entre tots els participants. 
 
8. Els premis  

Els tres guanyadors de cada categoria tindran un premi, que no es podrà 
bescanviar, alterar i/o compensar per diners en metàl·lic ni es podran cedir a 
petició dels guanyadors ni totalment ni parcialment.  

          - 1a categoria (de 3 a 6 anys): 5 entrades a la Patuleia de Sant Gregori 

  - 2a categoria (de 7 a 10 anys): 1 entrada a Marineland 

  - 3a categoria  11 a 15 anys: 1 entrada a Waterworld  

          - 4a categoria  16 o més anys: 1 entrada a Port Aventura + Ferrariland 

9. Notificació i lliurament dels premis  

La notificació als guanyadors i als finalistes de cada categoria s’efectuarà 
mitjançant una trucada telefònica entre el 7 i el 19 de juny. Un cop s’hagin 
realitzat totes les comunicacions indicant els guanyadors i finalistes de cada 
categoria, l’Agrupació Esportiva Sant Gregori publicarà els noms dels infants 
guanyadors i dels finalistes en els seus canals oficials.  

Així mateix, l’Agrupació Esportiva Sant Gregori organitzarà un esdeveniment 
en el qual es farà el lliurament presencial dels premis als finalistes i als 
guanyadors de cada categoria. Serà el 20 de juny, coincidint amb la festa de 
cloenda de temporada i del 75 aniversari del Club. En cas que algun dels 
participants no pogués assistir presencialment al lliurament dels premis, els 
premis es lliurarien posteriorment en un dia a hora a concretar.  

Atesa la situació excepcional que ha generat la Covid-19, l'organitzador es 
reserva el dret de modificar/posposar la data límit d'entrega dels dibuixos així 
com la data d'entrega dels premis. En qualsevol cas, s'avisarà d'aquesta 
circumstància oportunament i amb antelació suficient pels canals de 
comunicació oficials de l'organitzador. 
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10. Propietat dels dibuixos i propietat intel·lectual  

Els dibuixos presentats seran propietat de l’Agrupació Esportiva Sant Gregori. 
Així mateix, els pares o els tutors, en tant que representants legals dels infants 
que participin en el concurs, cedeixen en exclusiva a l’Agrupació Esportiva 
Sant Gregori, respecte als dibuixos, tots els drets de reproducció, de 
comunicació pública (inclòs el dret de posada a disposició del públic), de 
distribució i de transformació reconeguts per la legislació vigent aplicable en 
matèria de drets d’autor, per dur a terme explotacions en tots els suports i totes 
les modalitats d’explotació conegudes en l’actualitat i que puguin aparèixer en 
un futur.  

Aquesta cessió dels drets s’efectua amb caràcter gratuït, per un àmbit territorial 
mundial, per a la durada màxima de protecció dels drets d’autor que preveu la 
legislació vigent en la matèria en cada moment i amb la capacitat per part de 
l’Agrupació Esportiva Sant Gregori d’atorgar llicències a tercers. En cap cas 
els pares o els tutors, en tant que representants legals, podran demanar una 
remuneració addicional per aquesta cessió més enllà dels premis obtinguts.  

11. Autorització per a la utilització de la imatge personal dels infants  

Els pares o tutors, en tant que representants legals dels menors d’edat  
participants en el concurs, podran autoritzar a l’Agrupació Esportiva Sant 
Gregori a fer ús de la imatge personal dels participants (imatge i/o veu), 
consistent en la realització de fotografies i altres enregistraments d’aquests 
durant l’esdeveniment de lliurament del premis. Els pares o tutors indicaran les 
condicions del tractament de la imatge personal del seu fill/a al propi full 
oficial d’inscripció al concurs. 

  
12. Protecció de dades de caràcter personal  

La participació en aquest concurs implica el tractament  de les dades personals 
dels participants i dels seus representants legals. En aquest sentit, se’ls informa 
que el responsable del tractament és l’Agrupació Esportiva Sant Gregori i 
tractarà les dades personals proporcionades en el full oficial d’inscripció al 
concurs de dibuix per gestionar la inscripció i participació del/a menor d’edat 
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així com controlar el compliment de les condicions indicades sobre el 
tractament de la seva imatge personal. Ambdues finalitats es basen en 
l’execució de la relació contractual establerta i en la prestació del seu 
consentiment, respectivament. La informació es comunicarà als organismes 
públics competents i, si s’escau, a les autoritats judicials; i es conservarà durant 
el termini que preveu la normativa per fer front a l’exercici i defensa de 
reclamacions. Pot exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió i 
portabilitat de les seves dades, de limitació i oposició al seu tractament, així 
com a no ser objecte de decisions basades únicament en el tractament 
automatitzat de les seves dades, i a revocar el seu consentiment en qualsevol 
moment quan procedeixin i sense que això afecti a la licitud del tractament 
prèvia a la revocació, davant l’A.E. Sant Gregori a la crta. de l’Argelaguet, s/n 
de Sant Gregori o bé a direccio@aesantgregori.cat. Té el dret a presentar una 
reclamació davant l’autoritat de control competent i per obtenir més informació 
sobre el seu dret a la protecció de dades pot acudir a l’autoritat de control 
competent. 
 
13. Responsabilitats  

Finalment, l’Agrupació Esportiva Sant Gregori es reserva el dret d'interrompre 
en qualsevol moment l'accés o continuïtat del concurs, ja sigui amb caràcter 
temporal o definitiu, per motius de seguretat, de reestructuració o interrupció 
dels serveis informàtics, o per qualsevol altra causa que així ho aconselli, sense 
que d'això es derivin responsabilitats per a aquestes ni dret a indemnitzacions.  

14. Acceptació de les bases  

L’Agrupació Esportiva Sant Gregori no es farà responsable de la impossibilitat 
per part dels guanyadors o finalistes del concurs de la seva recepció dels premis  

El sol fet de participar en aquest concurs mitjançant els dibuixos, els quals 
hauran d’estar obligatòriament signats, comporta l’acceptació d’aquestes bases 
per part dels pares o els tutors, en tant que representants legals dels infants 
participants en aquest concurs, així com l’acceptació del criteri establert per 
l’Agrupació Esportiva Sant Gregori en el relatiu a la resolució i a la 
interpretació de qualsevol qüestió derivada del desenvolupament i del 
funcionament d’aquest concurs.  
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L’Agrupació Esportiva Sant Gregori es reserva el dret a poder modificar o 
cancel·lar les actuals condicions per qualsevol cas fortuït o de força major que 
pogués impedir el bon funcionament i/o l’atorgament dels premis. En cas que 
es produeixi alguna d’aquestes circumstàncies, això serà convenientment 
comunicat per part del Club.  

L’Agrupació Esportiva Sant Gregori es reserva el dret d’excloure aquells 
participants que, per la seva conducta, interfereixin en el bon funcionament del 
concurs.  

15. Consulta de les bases  

Les bases d’aquest concurs es podran consultar en el lloc web 
www.aesantgregori.cat 

 

 

 

A Sant Gregori, el 29 de març del 2020  

 


