BASES DEL III CONCURS D’ARBRES DE NADAL 2021
1.Objecte del concurs
L'objecte d’aquest concurs és la selecció dels millors tres arbres de Nadal de Lliçà
d’Amunt.
2. Format dels treballs
Caldrà elaborar l’arbre a la llar dels participants. Els materials seran de lliure elecció, tot i
que es valorarà més l’ús de materials reciclables, així com els elements ornamentals i
figuratius realitzats pels mateixos concursants.
3. Participants
El concurs s’adreça a totes les persones físiques que tinguin el seu domicili a Lliçà
d’Amunt. El Jurat es reserva el dret de fer les consultes oportunes, en cas de dubte, per tal
d’esbrinar el lloc del domicili.
Els i les participants poden concursar amb la presentació d’un sol arbre per domicili. Les
persones menors d’edat que desitgin participar hauran de comptar amb el consentiment
del seu pare, mare o tutor legal.
Pel fet de presentar-se al concurs, les persones participants donen la seva autorització per
ser fotografiades juntament amb l’arbre de Nadal amb el qual es concursa, així com per
difondre les fotografies en els mitjans de comunicació que l’Ajuntament cregui oportuns.
La participació en el concurs comporta l’acceptació d’aquestes bases. Qualsevol aspecte
no previst serà resolt pel jurat.
4. Inscripcions
Per participar al concurs cal enviar un correu electrònic a l’adreça cultura@llicamunt.cat o
enviar un missatge a través de l’aplicació whatsapp al numero de telèfon 666 564 963.
Al missatge s’haurà d’incloure les dades personals del participant:
- nom i cognoms
- adreça postal
- telèfon de contacte
- adreça de correu electrònic
- en cas de ser menor d’edat s’haurà d’especificar
Al correu o missatge també caldrà adjuntar com a mínim una fotografia
de l’arbre que presenten per participar al concurs on surti un cartell físic
ben visible que indiqui: “Concurs d’Arbres de Nadal de Lliçà d’Amunt
2021”. Les inscripcions amb fotografies on no es vegi clarament aquest
cartell quedaran directament desqualificades. Tanmateix, no
s’acceptaran fotografies on el cartell s’hagi afegit a la imatge de
forma digital.

El termini d'inscripció finalitza el dimecres 15 de desembre, a les 14 h.
El 20 de desembre el jurat donarà a conèixer els guanyadors/es a través de les xarxes
socials de l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt.
Seguidament, l’Ajuntament es posarà en contacte amb les persones guanyadores per
informar-los del procés de recollida del premi.
5. Quantia dels premis


1r premi: 150€ i 2 entrades per visitar el Pessebre Vivent de Lliçà d’Amunt.





2n premi: 100€ i 2 entrades per visitar el Pessebre Vivent de Lliçà d’Amunt.
3r premi: 50€ i 2 entrades per visitar el Pessebre Vivent de Lliçà d’Amunt.

En cas que el premi recaigui en un/a menor d’edat serà necessari que el seu representat
legal (pare, mare o tutor) aporti l’acceptació corresponent i l’autorització perquè el pugui
rebre.
6. Drets
Els drets d’explotació, reproducció, comunicació i difusió pública, inclosa la difusió a
Internet, la transformació i la distribució dels treballs presentats, quedaran en propietat de
l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt.
El fet de participar al concurs implica la total acceptació d’aquestes bases i el/la
concursant manifesta i garanteix que és l’únic autor i titular de tots els drets d’autor sobre
el treball que presenta.
7. Criteris de valoració
A l’hora de valorar els arbres es tindran en compte els següents aspectes:
- Originalitat
- Complexitat en l’elaboració
- Ús de materials reciclats
- Harmonia
8. El jurat
El jurat estarà format per dues persones de la regidoria de Cultura i dues
persones de la regidoria de Comunicació i Transparència.
El veredicte del jurat serà inapel·lable. El concurs pot quedar desert si
així ho estima el jurat.

AVÍS LEGAL
L’Ajuntament de Lliçà d’Amunt garanteix la confidencialitat en el tractament de les dades de caràcter personal que
siguin sol·licitades a través d’aquest formulari, així com la implementació de les mesures tècniques i organitzatives
adients que garanteixin la seguretat en l’emmagatzematge d’aquestes dades d’acord amb el Reglament General
de Protecció de Dades (Reglament UE 2016/679). Les dades personals recollides mitjançant aquest formulari
s’usaran únicament per a la finalitat per la qual han estat recollides.

RESPONSABLE DEL TRACTAMENT

DADES DE CONTACTE DEL
DELEGAT DE PROTECCIÓ DE DADES

FINALITAT DEL TRACTAMENT

LEGITIMACIÓ

DESTINATARIS

Ajuntament de Lliçà d’Amunt
C. d’Anselm Clavé, 73, Lliçà d’Amunt - 08186
93 841 52 25 / ajuntament@llicamunt.cat

dpd.ajllicamunt@diba.cat
Servei d’Assistència Municipal i Suport Estratègic – DPD ENS
LOCALS, Diputació de Barcelona. Recinte Mundet, Ed Migjorn, bloc
B, 2a planta; Passeig de la Vall d’Hebron, 171, 08035 Barcelona.
Tel. 93 472 65 00
Gestió del II Concurs d’arbres de Nadal

Consentiment de la persona interessada

Les vostres dades no es comunicaran a tercers, tret que sigui
obligació legal.

DRETS DE LES PERSONES

Podeu exercir els vostres drets d’accés, de rectificació, de
cancel·lació o supressió i la limitació, portabilitat i oposició del
tractament de les vostres dades, presentant instància a l’Oficina
d’Atenció Ciutadana (c. d’Anselm Clavé, 73, Lliçà d’Amunt - 08186),
o en línia a la secció de tràmits del web municipal:
www.llicamunt.cat

TERMINI DE CONSERVACIÓ
DE LES DADES

Les dades personals de les persones participants es conservaran
fins a la propera edició del concurs, o bé fins passat un any des de
la finalització del concurs.

RECLAMACIÓ

Si considereu que els vostres drets no s’han atès adequadament,
podeu presentar una reclamació davant l’Autoritat Catalana de
Protecció de Dades (APDCAT)
https://seu.apd.cat/ca/tramits/reclamacions

INFORMACIÓ ADICIONAL

Podeu ampliar la informació a l’apartat de protecció de dades del
web municipal: http://www.llicamunt.cat/altres-continguts/protecciode-dades

