I CONCURS DE CÒMIC CONTRA LES VIOLÈNCIES MASCLISTES

PRIMERA. Objecte de la convocatòria

L’Ajuntament d’Eivissa amb el motiu del Dia internacional per a l'eliminació de les violències cap a les dones,
amb l’objectiu de conscienciar i sensibilitzar la ciutadania, contra la violència masclista i així poder prevenir-la,
té el propòsit de celebrar el 1r Concurs de Còmics contra les violències masclistes.

NOM
ADREÇA

SEGONA. Persones participants

Poden participar-hi les persones que ho desitgin del municipi d’Eivissa, incloses les persones menors
d’edat amb l'autorització corresponent.
Només es pot presentar un còmic per persona.
S’hi pot participar en grup o individualment.

TERCERA. Convocatòria del concurs

Es convocarà el concurs a través dels mitjans que es consideren més oportuns per donar una màxima difusió i
facilitar la màxima participació com, per exemple, al tauler d’anuncis de l’Ajuntament, la pàgina web del municipi,
premsa, xarxes socials, centres educatius, etc.

POBLACIÓ
D.N.I.

PROVÍNCIA
TELÈFON

QUARTA. Tema i format del còmic

El tema del concurs és sobre els diferents tipus de violència masclista, com els micromasclismes,
assetjament, etc...
Els còmics han de ser originals, propis i no premiats en altres certàmens. Aquesta condició ha de ser
justificada amb una declaració jurada de l’autora o autor i presentada juntament amb la resta de documentació.
Ha de ser en llengua catalana.
L’organització del concurs es reserva el dret de rebutjar la participació dels còmics que no s’ajustin al tema
del concurs.
Els còmics es poden presentar a la Regidoria d’Igualtat en paper o digital en format DIN-A4 a una cara
i numerats.
Les obres han de tenir entre 3 i 5 pàgines.

CINQUENA. Inscripció

El termini per a la inscripció i presentació del concurs és des del 5 d’ octubre fins al 20 de novembre.
Es pot enviar la sol·licitud de participació per correu electrònic a igualtat@eivissa.es o personalment a la
Regidoria d’Igualtat situada a l’edifici de sa Colomina (CETIS), c/ de Canàries, 35, 3a Planta.

SISENA. Premis

Primer: iPad Air 2 Wi-Fi 32 GB
Segon: iPod Touch 32 GB
Tercer: Kindle Paperwhite
Totes 3 seran editades en paper.

SETENA. Jurat

Estarà format per una agent d’igualtat de l’Ajuntament Eivissa, un membre
de l’Oficina de la Dona i presidit per la regidora de Participació Ciutadana,
Igualtat i Transparència.

VUITENA. Propietat de les obres

L’ajuntament es reserva el dret d’utilitzar el còmic premiat en Internet o en qualsevol altre mitjà, per a la promoció
del concurs, sempre fent constar la persona autora del còmic. No es cedeixen a cap moment els drets de propietat
intel·lectual, pel fet de participar en el concurs.

NOVENA. Altres determinacions

La participació en aquest concurs implica l’ acceptació de totes les bases. L’organització es reserva
el dret a introduir, si ho considera convenient, les modificacions necessàries per al bon funcionament
del concurs.

CORREU ELECTRÒNIC

DECLARACIÓ JURADA
(nom) _____________________, amb DNI__________ com a autora/or declar
que l’obra__________________ presentada al I Concurs de Còmic contra les
violències masclistes, és original i inèdita, no està pendent de resolució d’altre
concurs, ni té drets de publicació per part de cap entitat, i que accept totes i cada
una de les clàusules de les bases del concurs.

Signatura

Dia/mes/any

