
Coincidint amb el 63è aniversari de la Declaració dels Drets dels Infants aprovada per l’As-
semblea General de Nacions Unides el 1959, la Fundació Privada Sant Raimon de Penyafort 
organitza el Concurs de Dibuix Infantil “Els Drets dels Infants”, d’acord amb les Bases 
següents:

1  Els treballs presentats a concurs il·lustraran algun dels següents drets que apareixen a la 
Declaració dels Drets dels Infants:

Dret a una alimentació, habitatge i atenció mèdica adequats.
Dret a l’educació gratuïta, dret a divertir-se i a jugar.
Dret a rebre una educació que fomenti la solidaritat, l’amistat i la justícia entre tothom.
El dibuix tindrà un títol.

2    La tècnica serà lliure: llapis, ceres, aquarel·les... El suport serà paper o cartró amb les 
mides d’un A4. El Jurat valorarà la qualitat i originalitat del dibuix tenint en compte l’edat 

de l’autor/a.

3     Cada participant només podrà presentar un treball a concurs. 

4       S’estableixen les categories següents:

Categoria A: concursants de primer, segon i tercer de primària
Categoria B: concursants de quart, cinquè i sisè de primària

5  Podran participar en el Concurs els fills/filles, néts/nétes o familiars en general dels col·le-
giats i col·legiades d’un col·legi de l’advocacia.

6   Els dibuixos, juntament amb el formulari normalitzat de presentació degudament emple-
nat i signat pels pares o representants legals del o la menor, poden presentar-se: 

Per e-mail, en format PDF o fotografia, indicant en l’assumpte “Concurs de Dibuix Infantil”, 
adreçat a fundaciosantraimon@icab.cat 

Per correu postal adreçat a la Fundació Sant Raimon de Penyafort, carrer de Mallorca núm. 
283, 08037 Barcelona, indicant en el sobre “Concurs de Dibuix Infantil”. Per a aquells treballs 
presentats per correu postal es considerarà la data del mata-segells.

Presencialment al Registre de la Fundació Privada Sant Raimon de Penyafort, carrer de  
Mallorca, núm. 283, planta baixa, Barcelona, de dilluns a divendres de 9 a 20 h.

La data límit de presentació serà el 7 de novembre de 2022.

El formulari normalitzat de presentació del dibuix a concurs inclou l’autorització dels pares o 
tutors legals en què donen el seu consentiment a la participació del o la menor, accepten les 

bases i política de protecció de dades de caràcter personal i atorguen la seva conformitat al 
seu contingut.

7         Premis:
 

Categoria A:
Primer Premi: Diploma, tablet educativa i material de pintura.
Segon Premi: Diploma, material de pintura i llibres.

Categoria B
Primer Premi: Diploma, tablet educativa i material de pintura.
Segon Premi: Diploma, material de pintura i llibres.

8  El Jurat serà el Patronat de la Fundació.

Les persones  guanyadores seran avisades de forma telefònica i seran anunciades en les pà-
gines web de l’ICAB, seu de la Fundació, del CICAC i del CGAE, el 21 de novembre de 2022. 

Els dibuixos guardonats podran ser exhibits a la seu de la Fundació i a altres seus de col·legis 
de l’advocacia i publicats a les pàgines web de l’ICAB, seu de la Fundació, CICAC i CGAE i als 
altres canals de comunicació i xarxes socials d’aquestes institucions.

9  Els dibuixos presentats no seran restituïts.

Amb la seva participació al concurs, la persona candidata afirma que la seva obra és un 
treball original i individual, que és l’única propietària del dibuix i que cap tercera persona n’és 
propietària, té el copyright o marca registrada del dibuix presentat, ni té cap dret de propietat 
industrial o intel·lectual sobre el dibuix presentat.

El/la concursant eximeix de qualsevol tipus de responsabilitat les persones convocants del 
concurs davant de qualsevol demanda o reclamació efectuada per part de terceres perso-
nes sobre vulneració de drets de propietat industrial o intel·lectual relacionada amb el dibuix 
presentat a concurs.

La participació en aquest concurs implica la cessió a la Fundació Privada Sant Raimon de 
Penyafort dels drets de reproducció, distribució, comunicació pública i transformació sobre el 
dibuix presentat, de conformitat amb les previsions de la legislació sobre propietat intel·lec-
tual, per mitjà de la pàgina web de la Fundació, per correu postal o per qualsevol altre mitjà, 
tot allò sense ànim de lucre i per la durada màxima permesa per la legislació de propietat 
intel·lectual. Els dibuixos guardonats podran ser utilitzats per la Fundació en l’elaboració del 
cartell de properes edicions d’aquest o d’altres Premis que convoqui la Fundació.

10  La participació en aquest concurs suposa la plena acceptació de les presents bases i 
de la política de protecció de dades de caràcter personal annexa. Qualsevol detall no 

previst en aquestes bases serà resolt per l’organització.
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informació bàsica sobre protecció de dades
Responsable Fundació Sant Raimon de Penyafort

CIF: G-61046876
Contacte: fsantraimon@dpd.email

Finalitat Gestió del concurs organitzat per la Fundació Sant Raimon 
de Penyafort

Legitimació Execució de les bases del concurs (6.1.b. RGPD)
Destinataris La Fundació només comunicarà les seves dades amb el 

seu consentiment inequívoc, en compliment de les bases 
del concurs o en compliment de  obligacions estatutàries i 
obligacions legals.

Drets Pot accedir, rectificar i suprimir les dades, així com exercir 
altres drets, com s’explica en la informació addicional de la 
política de protecció de dades enviant un correu a fsantrai-
mon@dpd.email

Informació addicional Per més informació sobre la política de protecció de dades 
pot consultar  la informació addicional  que consta en la sol-
licitud normalitzada de presentació de dibuixos a concurs.


