
BASES 
FRASES I/O DIBUIXOS DE BENVINGUDA PER A REFUGIATS 

 
L’objectiu és recollir frases i dibuixos de benvinguda als refugiats que arribaran properament a 
Catalunya. Aquestes frases i dibuixos seran entregats a la ONG Proactiva Open Arms, la qual els 
farà arribar als refugiats. 
 

1. Poden participar tots els nens, nenes i joves que siguin familiars de tots els col·legiats, 
col·legiades, precol·legiats, precol·legiades, treballadors i treballadores del Col·legi. 

2. Les frases de benvinguda no tindran llargada màxima però es recomana que no excedeixin 
d’uns 200 caràcters amb espais. 

3. L’idioma és lliure.  
4. Els que ho vulguin poden fer un dibuix acompanyant la frase. 
5. Els que ho prefereixin poden fer un dibuix. 
6. El format del dibuix serà Din-A4 
7. L’edat per participar és fins als 20 anys.  
8. No hi ha límit del nombre de frases i dibuixos per autor. 
9. Recepció de frases i dibuixos fins el 31 de desembre. 
10. Tant les frases, com els dibuixos (escanejats) s’hauran d’enviar al correu:   

funcionemjunts@ebcn.cat  i afegint les següents dades de l’autor: nom complert, edat, adreça 
postal, telèfon, una adreça electrònica.  

11. Les frases i dibuixos es publicaran en el web del col·legi (apartat de la Comissió de 
Funcionem Junts).  

12. Propietat intel·lectual: la participació comporta drets de propietat intel·lectual dels concursants 
i per tant amb la vostra tramesa, autoritzeu  la divulgació i cessió dels drets d’explotació de la 
propietat intel·lectual de la frase/frases/dibuix/dibuixos a ENGINYERS BCN. 
Per altra banda us recordem que, en compliment del que estableix l’article 5 de la Llei 
Orgànica 15/1999, del 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, les 
vostres dades formen part d’un fitxer, titularitat d’ENGINYERS BCN, amb l’única finalitat de 
gestionar els tràmits de les “frases/dibuixos de benvinguda als refugiats” els quals no podran 
ser utilitzades en cap cas per a finalitats diferents de les que aquí s’autoritzen, ni amb fins 
comercials. Tampoc podran ser cedides a terceres persones tret dels seus destinataris 
(refugiats i/o ONG Proactiva Open Arms). Així mateix us informem que  una vegada 
finalitzada la recollida i lliurada a la ONG, les dades seran destruïdes.  
Si vostè participa en el lliurament de les frases i/o dibuixos la seva imatge es podrà difondre o 
publicar per fotografies i vídeos on hi podeu aparèixer — i per tal de donar compliment al Dret 
a la pròpia imatge reconegut en l’article 18.1 de la Constitució espanyola que està regulat per 
la Llei Orgànica 1/1982, de 5 de maig, sobre el Dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar i 
a la pròpia imatge— la seva participació en aquest acte atorga a  ENGINYERS BCN  per 
poder difondre o publicar les fotografies i vídeos efectuats, amb fins d'informació, divulgatius i 
publicitaris d’aquesta activitat i el seu acte de lliurament. 
Així mateix, us informem que podeu exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i 
oposició mitjançant una comunicació adreçada a  ENGINYERS BCN. 


