BASES DE PARTICIPACIÓ DEL CONCURS ANUAL D’OBJECTES
FETS DE MATERIAL REUTILITZAT DEL CENTRE INTEGRAL DE
VALORITZACIÓ DE RESIDUS DEL MARESME
CONVOCATÒRIA I OBJECTE DEL CONCURS
El Consorci per al Tractament de Residus Sòlids Urbans del Maresme (d’ara endavant, Consorci) és titular del
Centre Integral de Valorització de Residus del Maresme (en endavant, CIVRM), on es tracten tots aquells
residus que no es recullen selectivament, el que s’anomena fracció resta.
Amb l’objectiu de fomentar entre els visitants del CIVRM la sensibilització i els bons hàbits en la bona gestió i
valorització dels residus, el Consorci convoca el Concurs anual d’objectes fets de material reutilitzat (en
endavant, Concurs) per tal que els centres plasmin la seva concepció sobre el reciclatge i la valorització dels
residus de manera artística.
Les presents bases estan disponibles a la pàgina web específica del programa de visites guiades i realització
de tallers didàctics al CIVRM per a grups organitzats de l’àmbit escolar i altres col·lectius, a la secció “Concurs”
(http://www.unvoltalsresidus.com/).

PARTICIPANTS
Poden participar en el Concurs tots els centres d’ensenyament reglats de qualsevol nacionalitat que facin una
visita guiada al CIVRM.
Els participants estan distribuïts en dues categories:
•

Categoria A. Grups d’educació primària

•

Categoria B. Grups d’educació secundària i nivells superiors

En el cas que s’hi presenti un grup d’educació especial, serà responsabilitat del jurat determinar en quina de
les categories participarà.
Cada centre podrà presentar un objecte per cada grup classe que realitzi la visita, que portarà fet i haurà de ser
original i creatiu i estar relacionat amb l’objecte del Concurs que es recull en aquestes bases. No hi haurà
limitacions d’objectes per centre, sempre que cada objecte correspongui a un grup classe diferent.
Per poder participar en el Concurs és imprescindible que els responsables entreguin, juntament amb l’objecte,
la fitxa d’inscripció al concurs (segons el model adjunt en l’annex I), on es consenti la participació del centre i
s’acceptin les presents bases. Així mateix, aquest consentiment autoritzarà la possibilitat que els participants
siguin fotografiats en l’acte públic d’entrega de premis als guanyadors.
No s’admetran els objectes que no portin la fitxa d’inscripció de l’annex I amb tots els camps completats.

CARACTERÍSTIQUES
Només s’admetran treballs realitzats a partir de materials reutilitzats.

TÈCNIQUES
Es pot utilitzar qualsevol modalitat artística on s’utilitzin objectes reutilitzats.

INSCRIPCIONS
Per tal de poder participar en el Concurs serà necessari que:
1. El treball estigui perfectament identificat; ha d’incloure les dades següents:
a. Nom del centre
b. Curs i grup
c. Data de la visita
d. Telèfon
e. Adreça electrònica
2. La fitxa de l’annex I sigui completada i signada per la persona responsable del grup.

ENTREGA
Els objectes i la documentació s’hauran de lliurar durant la visita al CIVRM a l’educador/a que dirigeixi l’activitat.
A canvi es donarà al centre educatiu un justificant de recepció de l’objecte (vegeu l’annex II).
Si el centre no presenta l’objecte el mateix dia de la visita, podrà fer-ho fins a la finalització del curs escolar
vigent.

TERMINI
Les visites del CIVRM que podran participar en el Concurs han d’estar incloses en el període següent:
Curs escolar entre l’1 de setembre i el 30 de juny.
Les visites que es facin fora d’aquest període no podran participar-hi, i per tant els seus objectes no seran
admesos.

REQUISITS
La participació en el Concurs suposa l’acceptació total d’aquestes bases, la interpretació de les quals
correspondrà al jurat definit en l’apartat següent.

COMPOSICIÓ DEL JURAT I PREMIS
El jurat estarà compost per un membre del Consorci i un membre de l’entitat adjudicatària de la realització de
les visites i activitats pedagògiques al CIVRM.
La concessió dels premis es notificarà per telèfon o correu electrònic i posteriorment se’n difondrà la data
d’entrega, que es farà mitjançant un acte públic al CIVRM.

Els criteris de valoració dels treballs tindran en compte l’originalitat i els materials utilitzats. En total es
premiaran dues obres ―una per categoria―, en forma de material escolar valorat en 750,00 € que serà lliurat
al centre al que pertanyen els autors.
Tots els objectes presentats seran exposats al CIVRM. A més, a mesura que els centres presentin els seus
treballs també es publicaran a la secció “Concurs” de la web http://www.unvoltalsresidus.com/.

DRETS SOBRE LES OBRES I LES IMATGES
La participació en aquest Concurs implica la cessió al Consorci dels drets de reproducció, distribució i
comunicació pública sobre l’obra, així com els drets de publicació del reportatge fotogràfic de l’exposició i
entrega de premis, previstos en la legislació sobre propietat intel·lectual, per a tot el món, i per a la durada
màxima permesa per la normativa citada. Les obres premiades seran propietat del Consorci i la resta quedaran
a disposició dels centres perquè les retirin.
De la mateixa manera, el Consorci no es fa responsable del deteriorament de les obres presentades al Concurs
durant la seva manipulació o transport.

PROTECCIÓ DE DADES
En compliment d’allò previst en la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de
caràcter personal i de la seva normativa de desenvolupament, el responsable del centre atorga el
consentiment inequívoc per al tractament de les dades de caràcter personal, així com per poder exhibir els
objectes.
Aquestes dades seran incorporades al fitxer titularitat del Consorci.

MODIFICACIONS DE LES BASES O ANNEXOS
L’organitzador es reserva el dret de realitzar modificacions ―incloent la cancel·lació o suspensió anticipada
del Concurs― o d’afegir annexos successius en aquestes bases per motius tècnics o operatius, i publicarà
sempre aquestes modificacions o annexos a la secció “Concurs” de la web http://www.unvoltalsresidus.com/.
Aquestes bases legals han estat protocol·litzades davant de notari.

ANNEX I: INSCRIPCIÓ AL CONCURS
Nom del centre _______________________________________________________________________________________________________________________________________
Curs i grup ________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Adreça ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Població _________________________________________________________________________________________ CP ______________________________________________
Telèfon fix _______________________________________________________
Telèfon mòbil______________________________________________________________
Adreça electrònica _________________________________________________________________________________________________________________________________
Per mitjà d’aquesta autorització, accepto les bases del present Concurs i manifesto la meva total
conformitat, sense reserves, al que s’hi exposa.
_______________________________ (municipi), ____________ de____________________________________de ____________ (data)
Signatura (responsable del grup)

En compliment d’allò previst en la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal i de la seva
normativa de desenvolupament, el representant atorga el consentiment inequívoc per al tractament de les dades de caràcter
personal, així com per poder exhibir els objectes. Aquestes dades seran incorporades al fitxer titularitat del Consorci.

ANNEX II: JUSTIFICANT DE RECEPCIÓ DE L’OBJECTE
Amb el present document, justifico que __________________________________________________ _____________________ (nom del centre, curs i grup) ha
participat en el Concurs anual d’objectes fets de material reutilitzat organitzat pel Consorci per al Tractament
de Residus Sòlids Urbans del Maresme el dia ______________________________________________.

Nom i signatura

