BASES REGULADORES DEL CONCURS DE PUNTS DE LLIBRE
“SANT JORDI TRICOLOR”
D’acord amb les bases dels Concurs “Sant Jordi Tricolor” del FC Andorra SAOE,
podrà presentar-se qualsevol obra que s’ajusti a l’objecte de la convocatòria que
és donar a conèixer la identitat tricolor, vinculada al país i al FC Andorra, a través
de la diada de Sant Jordi.
La participació al concurs, així mateix, s’haurà d’ajustar al concepte comunament
acceptat de punt de llibre i que, a criteri del jurat, compleixi amb els requisits
següents:

1. Participants del concurs
Cada participant només podrà presentar un exemplar al concurs. Hi poden
participar tots els infants, joves i adults distribuïts en 4 categories:
1ª Categoria: de 4 a 8 anys
2ª Categoria: de 9 a 11 anys
3ª Categoria: de 12 a 15 anys
4ª Categoria: més de 16 anys

2. Condicions del concurs:
Totes les il·lustracions hauran de complir les següents condicions:
a. Els dibuixos han de ser originals1
b. Han de tenir una mida de 20x6 cm
c. Hi han d’aparèixer els tres colors de la bandera andorrana (colors
que el club porta a la seva samarreta des del 1948)

3. Tramesa:
Cada participant pot presentar 1 punt de llibre i s’han de fer arribar a l’adreça
de correu electrònic info@fcandorra.com en format digital, ja sigui escanejat o
mitjançant una fotografia, amb les dades següents2:

a) Assumpte: Concurs de dibuix
b) Text del missatge:
o Nom i cognom
1 El plagi o la reproducció d’una il·lustració no original comportarà l’exclusió del concurs.
2 La manca de comunicació d’alguna de les dades esmentades pot originar la pèrdua de la condició de guanyador
d’algun dels premis del concurs.

o
o
o
o

Edat
Adreça
Telèfon
Adreça de correu electrònic

La data límit per a l’enviament dels punts és el dia 23 de maig del 2020 a les
23:59h3.

4. Conservació i entrega:
Cal guardar el punt de llibre físicament fins al 23 de juny4. L’organització es
posarà en contacte amb els guanyadors un cop conegut el veredicte del jurat
i els guanyadors hauran d’entregar físicament les il·lustracions en les
condicions que indiqui l’organització5.

5. Composició del jurat:
El jurat estarà format per:
o 2 representants del FC Andorra
o 1 professor d’arts plàstiques
o 1 il·lustrador
El jurat tindrà en compte els criteris de valoració següents:
- Qualitat
- Originalitat
- Que l’obra contingui motius tricolors en referència al FC Andorra i la
seva història.
Si a criteri del jurat, cap dels punts presentats no reuneix els requisits suficients
per ser guardonat, el premi serà declarat desert.

6. Premis
Hi haurà 2 premis per categoria:
1ª categoria: 4-8 anys
· 1r premi
-Equipació del FC Andorra (samarreta tricolor i pantaló).
-Pilota signada pel primer equip.
-Impressió de 500 unitats del punt de llibre i distribució del mateix en
les llibreries (de regal per cada llibre venut) i biblioteques d’Andorra
el Sant Jordi del 23 de juliol.
· 2n premi
-Samarreta tricolor + bufanda.
3 Totes les il·lustracions enviades fora del termini límit quedaran excloses del concurs.
4 La no conservació de la il·lustració original pot originar la pèrdua de la condició de guanyador d’algun dels premis del
concurs.
5 La no entrega, en les condicions indicades per l’organització, de la il·lustració per part dels guanyadors pot comportar la
pèrdua de condició de guanyador del concurs.

2ª categoria: 9-11 anys
· 1r premi
-Equipació del FC Andorra (samarreta tricolor i pantaló).
-Pilota signada pel primer equip.
-Impressió de 500 unitats del punt de llibre i distribució del mateix en
les llibreries (de regal per cada llibre venut) i biblioteques d’Andorra
el Sant Jordi del 23 de juliol.
· 2n premi
-Samarreta tricolor + bufanda.
3ª categoria: 12-15 anys
· 1r premi
-Abonament per la temporada 2020/2021.
-Samarreta tricolor.
-Impressió de 500 unitats del punt de llibre i distribució del mateix en
les llibreries (de regal per cada llibre venut) i biblioteques d’Andorra
el Sant Jordi del 23 de juliol.
· 2n premi
-Samarreta tricolor + bufanda.

4ª categoria: +16 anys
· 1r premi
-Abonament per la temporada 2020/2021.
-Samarreta tricolor.
-Impressió de 500 unitats del punt de llibre i distribució del mateix en
les llibreries (de regal per cada llibre venut) i biblioteques d’Andorra
el Sant Jordi del 23 de juliol.
· 2n premi
-Samarreta tricolor + bufanda.

7. Entrega de premis
L’entrega dels premis tindrà lloc en el 1r partit que es realitzi del primer equip
del FC Andorra SAOE.
El FC Andorra SAOE no es farà responsable de la impossibilitat per part dels
guanyadors del concurs de la seva recepció dels premis6.
8. Publicitat i imatge
Les il·lustracions seleccionades es faran públiques en els canals de
comunicació del club el dia 23 de juny a partir de les 9:00h.

9. Propietat de les il·lustracions i propietat intel·lectual
6 La impossibilitat de recepció del premi pot comportar la pèrdua de condició de guanyador del concurs.

Les il·lustracions presentades són propietat del FC Andorra, que es reserva el
dret de fer qualsevol tipus de difusió o reproducció.
Així mateix, els pares o els tutors legals, en tant que representants legals dels
infants que participin en el concurs, cedeixen de forma gratuïta en exclusiva al
FC Andorra SAOE, en quant a les il·lustracions, 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 modalitat d’explotació conegudes en l’actualitat i que puguin aparèixer en el
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 matèria en cada moment i amb la capacitat per part del FC
Andorra SAOE d’atorgar llicències a tercers. En cap cas els pares o els tutors
legals, podran demanar una remuneració addicional per aquesta cessió més
enllà dels premis obtinguts.

10. Protecció de dades de caràcter personal
Primer.- En compliment de la Llei 15/2003, de 18 de desembre, qualificada de
protecció de dades de caràcter personal, informem que les dades recollides en
aquest concurs quedaran incorporades al fitxer del departament d’administració
del FC Andorra SAOE, amb la finalitat de gestionar la publicitat i el màrqueting
del FC Andorra SAOE.
Segon.- El FC Andorra SAOE manifesta que compleix totes les mesures de
seguretat i confidencialitat que garanteixen la seguretat de les dades de
caràcter personal incorporades al nostre fitxer. Els destinataris d’aquesta
informació és el FC Andorra i les empreses col·laboradores amb el club per
assolir la finalitat anteriorment esmentada.
Tercer.- La participació en aquest concurs implica la recollida de les dades de
caràcter personal necessàries a l’efecte. Per tant, en participar, els pares o
tutors, en tant que representants legals dels infants, consenten inequívocament
en què les dades facilitades de forma voluntària per a la participació en el
concurs passin a formar part del fitxer del departament d’administració del FC
Andorra SAOE, en tant que responsable, amb les finalitats de dur a terme el
concurs i realitzar la resta d’accions indicades en aquestes bases.
Quart.- Els pares o tutors, en tant que representants dels infants, així com els
participants majors d’edat, podran exercir el dret d’accés, rectificació, supressió
i oposició a l’adreça Camp de Prada de Moles, s/n, AD200, Encamp, Andorra,
mitjançant comunicació escrita i fotocopia del DNI/PASSAPORT indicant la
referència LQPD, o
mitjançant
l’adreça de
correu electrònic
info@fcandorra.com adjuntant fotocòpia del DNI/PASSAPORT.

11. Altres disposicions legals

Primer.- El concurs està subjecte a l’evolució de les condicions sanitàries
globals que permetin el seu desenvolupament. En el supòsit que les
circumstàncies socials o les condicions de prevenció indicades per les
autoritats sanitàries no permetin la celebració del concurs, el mateix quedarà
sense efecte.
Segon.- El FC Andorra es reserva el dret a completar, afegir o modificar les
previsions del present reglament del concurs, assegurant la seva publicació per
informar als participants.

