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El Col·legi d’Enginyers Graduats i Enginyers Tècnics Industrials de Barcelona 

organitza el concurs Nadala 2019. 

 

 

BASES 

 

1. OBJECTE 

1.1. L’objecte d’aquestes bases és la regulació del “Concurs  Nadala 2019” que es convoca amb 

l’objectiu d’incentivar la participació de tots els fills/es, nets/es de les persones col·legiades i dels 

treballadors i treballadores del Col·legi fins als 12 anys d’edat, per triar la Nadala d’ENGINYERS 

BCN 2019. 

.2. La concessió es portarà a terme en règim de concurrència pública, d’acord amb els principis 

de publicitat, transparència, concurrència, objectivitat, igualtat i no discriminació. 

 

2. PARTICIPANTS 

Els criteris que s’han de complir per poder participar tal i com s’ha dit anteriorment és amb límit 

d’edat i per tant no passar de l’edat de 12 anys. 

3. JURAT. 

Els membres del jurat seran determinats per la Junta de Govern del Col·legi i la decisió serà 

irrevocable i inapel·lable. 

4. PREMIS I DOTACIÓ 

El premi consisteix en un 4 entrades  d’1 dia a Port Aventura Park  durant el període Nadalenc 

2019.  

5. CALENDARI  
 
Les Nadales s'hauran de presentar a la seu d’ENGINYERS BCN abans de les 18:00 hores del 

dilluns 9 de desembre de 2019. 
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6. PRESENTACIÓ DE LES NADALES A CONCURS. 
 

6.1 Cada concursant podrà presentar fins a 3 dibuixos. 

6.2 Els dibuixos presentats cal que siguin originals i inèdits. 

6.3 Els dibuixos s'hauran de presentar en full DIN-A4, segons la plantilla facilitada per participar 

al concurs, que podeu descarregar al següent enllaç. 

6.4 A la part posterior de cada dibuix (mai al davant) s’han d’omplir les dades sol·licitades.  

6.5 Les Nadales han de fer referència a les Festes de Nadal. 

6.6 les Nadales  presentades seran exposades en un espai de la web del col·legi  

www.enginyersbcn.cat 

 

 

7. COMPROMÍS DELS PARTICIPANTS EN LA DIFUSIÓ DEL CONCURS. 
 

7.1. El representant legal del menor dona el vistiplau per tal que la nadala guanyadora sigui 

reproduïda per mitjans digitals, personalitzada i enviada com a nadala d’ENGINYERS BCN 

2019  

7.2. la participació en aquest concurs pressuposa l’acceptació d’aquestes bases. 

 
8. PROPIETAT INTEL·LECTUAL.  

8.1. La persona participant garanteix que és el representant legal del menor autor/autora 

legítim/a autora de la Nadala que és original i que no vulnera els drets de tercers. 

El Col·legi d’Enginyers Graduats i Enginyers Tècnics Industrials de Barcelona no es fa 

responsable si, posteriorment a la concessió del Premi, es comprova qualsevol coincidència 

atribuïble al plagi o infracció de drets de tercers. 

El representant legal del menor podrà prendre les mesures que creguin oportunes per protegir 

els drets d’autor. 

8.2. Sense perjudici dels drets de propietat intel·lectual que corresponguin a les persones 

autores de les nadales, aquestes cedeixen al Col·legi d’Enginyers Graduats i Enginyers Tècnics 

Industrials de Barcelona els drets de reproducció, comunicació publica i transformació de les 

Nadales que es presentin a concurs, amb l’exclusiva finalitat que aquestes puguin ser exposades 

en un espai de la web del col·legi www.enginyersbcn.cat   

 

 

 

 

https://www.enginyersbcn.cat/media/upload/arxius/collegi/Concurs_nadala_2019/Plantilla_concurs.pdf
http://www.enginyersbcn.cat/
http://www.enginyersbcn.cat/
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9. PROTECCIÓ DE DADES. 
 
Les dades de caràcter personal que consten a la sol·licitud de participació seran tractades pel 
Col·legi d’Enginyers Graduats i Enginyers Tècnics Industrials de Barcelona en el seu caràcter de 
“responsable” i incorporats a l’activitat de tractament corresponent. 
 
Les dades relatives a les persona guanyadora del premi es publicaran en la web del Col·legi 
d’Enginyers Graduats i Enginyers Tècnics Industrials de Barcelona i xarxes socials. 
 
Les dades seran conservades durant la tramitació del procediment de concessió del premi. 
 
Les persones participants podran exercir els drets d’accés, rectificació, supressió i portabilitat de 

les seves dades, de limitació i oposició al seu tractament, davant el Col·legi d’Enginyers 

Graduats i Enginyers Tècnics Industrials de Barcelona, carrer Consell de Cent, 365 – 08009 de 

Barcelona, o bé mitjançant correu electrònic a l’adreça ebcn@ebcn.cat . 

 

10. ACEPTACIÓ DE LES BASES. 
 
La participació és voluntària en el “Concurs Nadala 2019” del Col·legi d’Enginyers Graduats i 

Enginyers Tècnics Industrials de Barcelona i implica l’acceptació total d’aquestes bases per part 

de les persones participants. 

El Col·legi d’Enginyers Graduats i Enginyers Tècnics Industrials de Barcelona resoldrà qualsevol 
circumstància, interpretació o conflicte no previst per aquestes bases. 
  
El Col·legi d’Enginyers Graduats i Enginyers Tècnics Industrials de Barcelona es reserva el dret 

a modificar, en cas que sigui necessari, la mecànica o funcionament establert, i/o finalitzar-la si 

fos necessari per justa causa, sense que d’això pugui derivar-se cap responsabilitat. En aquest 

cas, les noves bases es publicaran novament. Si la persona participant no es retira del Concurs, 

s’entendrà que accepta les noves bases.  
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