Bases de la convocatòria del Premi de còmic pels drets
humans I la ciutadania global

L’Ajuntament de L’Hospitalet de Llobregat convoca el Premi de còmic pels
drets humans i la ciutadania global. Aquest premi es regirà per les següents
bases:
1. L’objectiu d’aquest premi és promoure l’educació pels drets humans i
ciutadania global, alhora que es divulguen les obres elaborades per alumnes
de primària de la ciutat.
2. Optaran al premi els còmics, en modalitat vinyeta, tira o d’altres, elaborats
per l’alumnat de 5è de Primària, participants en els tallers de còmic pels drets
humans i la ciutadania global oferts per l’Ajuntament de L’Hospitalet durant
l’any 2019. En finalitzar l’activitat, els talleristes recolliran les obres originals que
s’identificaran amb el nom de l’estudiant o grup d’estudiants responsables de
l’autoria, el nom del centre i el seu grup-classe.
3. El Premi el resoldrà un jurat designat per l’Ajuntament de L’Hospitalet, en el
que hi haurà almenys un/a especialista en cooperació internacional, un/a
especialista en drets humans i un/a especialista en còmic.
4. La dotació del premi consistirà en un lot de còmics i dues entrades per cada
participant per al proper Saló del Còmic organitzat per FICOMIC. A criteri del
jurat, es podran atorgar un nombre variable d’accèssits o de mencions
especials, sense dotació.
5. El Premi es podrà declarar desert a criteri del jurat. La decisió del jurat serà
inapel·lable. El veredicte del jurat es donarà a conèixer abans del 30 de
desembre de 2019 i es publicarà a l’espai web http://www.cooperaciolh.cat/.
6. La comunicació amb els i les joves participants es realitzarà a través del seu
centre educatiu, que ha programat el taller.
7. L’Ajuntament es reserva el dret de publicació de les tires de còmic
participants durant un any a partir del 31 de desembre del 2019 i la autoria de
les mateixes. També es podrà publicar el nom dels nens i nenes que hagin
participat als tallers i han lliurat la butlleta signada la butlleta d’inscripció a
l’edició del còmic.
8. La interpretació d’aquestes bases correspon a l’alcaldessa de L’Hospitalet
de Llobregat. La participació en el premi implica l’acceptació d’aquestes
bases.
Amb el suport i col·laboració de:

9. Protecció de dades. Responsable del tractament: Ajuntament de
L’Hospitalet. Adreça postal: carrer de Josep Prats, 2, 08901, L’Hospitalet; Base
jurídica del tractament: De conformitat amb l’article 6 del Reglament General
de Protecció de Dades 2016/679, el tractament és necessari per complir una
missió realitzada en interès públic o en l’exercici de poders públics i per complir
una obligació legal aplicables al responsable del tractament; consentiment;
Finalitat del tractament: Participació al concurs de Còmic pels Drets Humans
(5a edició); Procedència de les dades: Persona interessada o el seu
representant legal; Conservació de les dades: Les dades es conservaran
durant el temps necessari pel compliment de la finalitat; Exercici de drets: En
qualsevol moment, les persones de qui tractem dades poden exercir el seus
drets d’accés, rectificació, limitació, supressió, oposició i portabilitat al
tractament de la informació sobre les seves dades personals, davant l’oficina
d’atenció ciutadana, Carrer Girona, 10, planta baixa. telèfons gratuïts 010 i 900
100 277 (fora de L’Hospitalet i mòbils).

Bases publicades en:
http://www.cooperaciolh.cat/

Amb el suport i col·laboració de:

