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BASES DEL CONCURS DE DIBUIX INFANTIL. FELICITACIÓ DE NADAL  

El Col·legi d’Administradors de Finques de Barcelona-Lleida (CAFBL) convoca el 
IV Concurs de dibuix infantil Felicitació Nadal CAFBL 2021, amb la finalitat d’oferir 
la participació dels despatxos dels col·legiats en l’elaboració de la Felicitació 
de Nadal del 2021. 

TEMÀTICA: 

Tot i que la temàtica és el Nadal, es valoraran aquells dibuixos que el relacionin 
amb la nostra professió. 

BASES DEL CONCURS: 

Seran admesos els treballs que compleixin els següents requisits: 

 Complir amb la temàtica establerta. 
 Estar elaborats per nens familiars de col·legiats i dels empleats dels 

despatxos, d’entre 6 i 10 anys. 
 S’admetrà un dibuix de felicitació nadalenca per nen. 
 Els participants tenen llibertat per utilitzar la tècnica que desitgin (manual, 

en tamany DIN-A4, o digital; llapis, ceres, aquarel·la, tècnica de collage”, 
etc...) 

 No es valorarà més la utilització d’una o altra tècnica, sinó l’originalitat i 
la qualitat del dibuix en si mateix, tenint present l’edat del seu autor. 

 És imprescindible que tots els treballs vinguin acompanyats de les 
següents dades: 

 Nom i cognoms del participant 
 Edat 
 Nom i cognoms del pare/mare/tutor 
 Correu electrònic i telèfon de contacte 
 Referència: núm. de col·legiat  

 El termini màxim de presentació de dibuixos serà el 5 de novembre de 
2021 a les 23:59h. 

 Els materials es presentaran: 
 Accedint a la part privada del web del CAFBL: www.cafbl.cat, 

omplint el formulari i penjant el document (en format .pdf).  L’autor 
es guardarà l’original per ser presentat en cas de resultar 
guanyador. La data de participació considerada serà la de 
recepció del correu electrònic de confirmació per part de 
l’organització. 

JURAT: 

Estarà integrat per vocals de la Junta de Govern i de l’equip executiu del CAFBL. 

El Jurat decidirà el treball guanyador entre el 8 i el 15 de novembre, data 
aquesta en la que es farà públic el nom del premiat. 
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PREMI: 

El dibuix guanyador serà la imatge, digital i impresa, amb la que el CAFBL 
felicitarà les festes nadalenques aquest any 2021. 

A més, l’autor del millor dibuix serà premiat amb  2 entrades de dia adult + 2 
entrades infantils a Port Aventura. 

El premi es lliurarà en un acte que tindrà lloc a la seu del CAFBL, sempre i quan 
es puguin complir les normes de seguretat sanitàries que siguin vigents en el 
moment precís. Se sol·licitarà al tutor del guardonat el seu permís per tal que el 
menor participi en l’Acte de lliurament dels premis, així com per dur a terme una 
sessió de fotos que serà publicada exclusivament a les xarxes socials, a la web 
del Col·legi i a la revista Consell. 

CESSIÓ DE DRETS: 

Les obres entregades no seran retornades. 

En participar en el concurs, el candidat afirma que la seva obra és un treball 
original i individual, que el participant és l’únic propietari del treball i que cap 
tercer n’és el propietari, té copyright o marca registrada de l’obra presentada, 
ni ostenta cap dret de propietat industrial o intel·lectual sobre l’obra presentada. 
El participant eximeix de qualsevol tipus de responsabilitat als convocants del 
concurs davant de qualsevol demanda o reclamació formulada per part de 
tercers sobre vulneració de cap dret de propietat industrial o intel·lectual 
relacionada amb l’obra presentada. 

La participació en el concurs implica la cessió al CAFBL dels drets de 
reproducció, distribució, comunicació pública i transformació sobre les obres 
presentades, d’acord amb el que preveu la legislació sobre Propietat 
Intel·lectual, bé sigui a través de la pàgina web del CAFBL, per correu postal, així 
com de qualsevol altre mitjà, tot això sense ànim de lucre i per la durada màxima 
permesa per la mencionada legislació de Propietat Intel·lectual. 

RESOLUCIÓ FINAL:  

El jurat resoldrà qualsevol incidència que es pogués produir. Aquesta serà 
irrevocable. L’entitat organitzadora no es fa responsable de qualsevol pèrdua 
fortuïta que es pogués produir. 

AUTORITZACIÓ PER AL CAFBL: 

Els pares/mares/tutors, autoritzen els seus fills a participar en el Concurs de dibuix 
infantil  Felicitació de Nadal del Col·legi d’Administradors de Finques de 
Barcelona-Lleida. 
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POLÍTICA DE PRIVACITAT (PER A PARE/MARE/TUTOR):  

D’acord amb els drets que els confereix la normativa vigent i aplicable en 
protecció de dades, informem que les dades recollides a través del següent 
formulari seran incorporades a un fitxer de caràcter personal, denominat  

“Concurs de dibuix infantil Nadal CAFBL 2021”, la finalitat del qual és la 
realització de les funcions necessàries per a la gestió i tramitació corresponent 
del mencionat concurs, tenint com a únics destinataris els membres del CAFBL i 
el Jurat, encarregats de la gestió del propi concurs i selecció dels finalistes, 
respectivament i al llarg d’un termini màxim d’un any des de la publicació del 
resultats del concurs. 

Les dades contingudes al formulari han de ser complimentades de manera 
obligatòria. En cas de no fer-se així, la inscripció serà desestimada i les dades 
esborrades de manera immediata. La complementació del formulari implica la 
inscripció en el concurs i l’acceptació de les seves bases.  

Es poden exercir els drets d’accés, rectificació, limitació de tractament, 
supressió (“dret a l’oblit”), portabilitat i oposició al tractament de les seves dades 
de caràcter personal així com la revocació del consentiment prestat per al seu 
tractament, adreçant la seva petició a la direcció postal  C/ Mallorca, 214, local 
08008 Barcelona o per correu electrònic (des de la mateixa adreça que s’hagi 
introduït en el formulari) a l’adreça pd@cafbl.cat 

D’acord amb el que estableix el Reglament de desenvolupament de la Llei 
Orgànica 3/2018 de 5 de desembre protecció de Dades Personals i garantia dels 
drets digitals, i com sigui que els participants del concurs són menors d’edat, 
l’autorització per participar en el concurs ha de ser atorgada pel seu pare/mare 
o tutor. En el present cas, el tractament de les dades ha de ser expressament 
autoritzat per ells, per aquest motiu, se sol·liciten determinades dades de la 
persona que actua en nom del menor. En cas que sigui necessari, aquestes 
dades seran objecte de comprovació per part del CAFBL. 

 


