
BASES DEL CONCURS DE DIBUIX I PINTURA DEL LLAÜT SANT RAMÓN 2020 

Tema del concurs: El Llaüt Sant Ramón 

Participants: Totes aquelles persones entre 4 i 12 anys (categoria infantil) i majors de 12 anys 

(categoria adult). 

Categories: Categoria presencial (infantil i adult) i categoria virtual (infantil i adult).  

Format  i  tècnica:  Format en DINA4 i tècnica lliure. S’indicarà el nom de l’autor, edat (per la 

categoria infantil), un número de telèfon i un correu electrònic. Les  obres  han  de  ser  

originals  i  no  premiades en un altre  concurs. En de lliurar-se per correu electrònic l’obra 

s’haurà d’entregar en format físic abans de fer efectiu el premi. 

Lloc i terminis de presentació per al concurs presencial: Llaüt Sant Ramón el dia 11 de juliol de 

10 a 14h al moll S del Port de Mataró. Els participants que dibuixin presencialment el vaixell 

caldrà que portin el material de dibuix (DINA4 i materials de pintura o dibuix) i hauran de 

romandre al moll sense poder accedir al vaixell. 

Lloc i terminis de presentació per al concurs virtual: per correu electrònic a l’adreça 

bricbarca@gmail.com,  des del dijous 9 de juliol al diumenge 19 de juliol de 2020.  

Veredicte: La data de comunicació dels premis s’anunciarà més endavant. 

Premis:  

Guanyador Categoria Infantil Presencial: una sortida en el llaüt Sant Ramon per a 4 persones. 

Guanyador Categoria Adult Presencial: una sortida en el llaüt Sant Ramon per a 2 persones. 

Guanyador Categoria Infantil Virtual: una sortida en el llaüt Sant Ramon per a 4 persones. 

Guanyador Categoria Adult Virtual: una sortida en el llaüt Sant Ramon per a 2 persones. 

Cada categoria tindrà una menció especial que no es comunicarà però que servirà per 

substituir les possibles baixes dels guanyadors en la sortida programada. El Premi podrà ser 

considerat desert pel Jurat. 

Jurat: estarà format per dos representants de l’Associació Bricbarca, un representant del port 

de Mataró i un de l’Ajuntament de Mataró.  

Propietat i ús de les obres: els participants guanyadors cediran els drets d’utilització i 

reproducció dels dibuixos a l’associació Bricbarca Centre d'Estudis nàutics per il·lustrar aquesta 

activitat i fer difusió de les activitats dutes a terme per l'entitat a les seves xarxes socials i 

altres elements de difusió. La resta de participants en el concurs presencial podran recollir les 

obres cita prèvia concertada amb l’associació. En el cas de no sol·licitar la recollida en el 

període de 2 mesos des del veredicte del jurat es reserven el dret a destruir-les. 

Ús de les dades: El tractament de dades dels participants sempre es farà en conformitat amb 

el que disposen les normatives vigents  en protecció de dades (RGPD i LOPDGDD). Les dades 

personals seran tractades sota la responsabilitat de l’associació Bricbarca Centre d’Estudis 



Nàutics de Vilassar de Mar, amb  la  finalitat  de  gestionar  la  participació en el  present  

concurs, enviament  de  comunicacions  i publicació  de  les  imatges. Es conservaran mentre  

hi  hagi  un  interès mutu per  a  això  i  no  seran  cedides  a  tercers,  llevat  obligació  legal.  Es  

poden exercir  els  drets d'accés, rectificació, portabilitat, supressió, limitació i oposició enviant 

un missatge bricbarca@gmail.com.  

El  fet de participar en aquest concurs comporta l’acceptació d’aquestes bases. La participació 

en el concurs comporta l’acceptació del dictamen del jurat. 

El Jurat queda facultat per a decidir qualsevol aspecte no previst en aquestes bases. 


