BASES I REGLAMENT DEL CONCURS DE DIBUIX POSTAL DE NADAL 2021
El Complex Esportiu de les Piscines Manel Estiarte Duocastella convoca el concurs de dibuix de
Postals de Nadal “Nadal a l’Aigua” amb la finalitat d’escollir el disseny de la postal d’enguany
amb la qual es felicitarà el Nadal 2021 a tots els abonats/des i cursetistes de la instal·lació.
1. Condicions de participació
a. Poden participar nens i nenes d’entre 2 a 12 anys i que siguin abonats/des, fills/es
d’abonats/des, esportistes del Club Natació Minorisa o bé cursetistes de la instal·lació. S’entén
per cursetistes aquells nens/es que actualment estan realitzant cursets de natació a la nostra
instal·lació.
b. Hi hauran 2 categories:
- Baby: 2 a 6 anys
- Aleví: 7 a 12 anys
c. Cada participant pot presentar un màxim d’un dibuix realitzat en un full de mida DIN-A4.
d. La postal ha d’incloure algun element nadalenc i un element relacionat amb la pràctica de la
natació o la piscina.
e. Tots els dibuixos que no facin referència aquests dos motius: Nadal i Piscina quedaran
exclosos del concurs.
f. Estan exclosos tots els dibuixos que no es presentin amb aquest document amb totes les
dades omplertes i/o signat pel pare, mare o tutor/a legal.
2.Tramesa
a. El dibuix original s’haurà de portar a la recepció de les Piscines en horari d’obertura de la
instal·lació o bé es pot enviar en format digital, juntament amb aquest document signat i
emplenat, a info.piscines@aiguesmanresa.cat
b. El dibuix es podrà presentar del 22 de novembre al 9 desembre de 2021, ambdós inclosos.
3. Exposició
a. Tots els dibuixos participants rebuts estaran exposats a la rampa d’accés a recepció del
complex.
4. Jurat i veredicte
a. El 10 de desembre el jurat composat 4 treballadors/es de la instal·lació farà l’elecció dels 4
finalistes de cada categoria.
b. Entre els finalistes de cada categoria, es procedirà a fer una votació popular a les xarxes
socials del dia 13 al 20 de desembre a les 10.00h on el dibuix guanyador de cada categoria serà
el que obtingui més “M’agrada”. El guanyador de cada categoria obtindrà un premi però només
el dibuix que obtingui més “M’agrada” serà l’escollit com a postal de nadal 2021.
c. El mateix dia 20 de desembre es farà entrega dels premis al guanyadors. Aquests seran
notificats amb una trucada telefònica.
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5. Premis
Premis:
- Els guanyadors de cada categoria obtindran una inscripció gratuïta per una setmana al Pisijoc
de Nadal 2021.
- A més, el dibuix amb més “M’agrada” serà escollit com a postal de Nadal de la instal·lació per
aquest any.
6. Publicitat i imatge
El Complex Esportiu de les Piscines Municipals Manel Estiarte Duocastella es reserva el dret
d’utilitzar el nom i la imatge de la postal guanyadora així com la foto del guanyador per a
posteriors accions de màrqueting.
En acceptar les bases, participar en el concurs i acceptar el premi, consenten la utilització,
publicació i reproducció, sense limitació, per part del Complex Esportiu de les Piscines
Municipals de Manresa, de la seva imatge i el seu nom en qualsevol tipus de publicitat,
promoció, publicació (incloent-hi internet), o qualsevol altre mitjà, amb finalitats promocionals o
informatives, sense compensació econòmica de qualsevol classe per al participant.
La participació en la promoció implica necessàriament l’acceptació del present reglament i del
criteri interpretatiu de les entitats promotores quant a la resolució de qualsevol qüestió
derivada del reglament. En compliment de la Llei 15/2003, qualificada de protecció de dades
de caràcter personal, aprovada el 18 de desembre de 2003, informem que les dades recollides
amb aquest sorteig quedaran incorporades al fitxer del departament de màrqueting del
Complex Esportiu de les Piscines Municipals Manel Estiarte Duocastella, amb la finalitat de
gestionar la publicitat i el màrqueting de la instal·lació. El Complex Esportiu de les Piscines
Municipals de Manresa, manifesta que compleix totes les mesures de seguretat i
confidencialitat que garanteixen la seguretat de les dades de caràcter personal incorporades
als nostres fitxers. Els destinataris d’aquesta informació és AIGÜES DE MANRESA, S.A. Podeu
exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició mitjançant un escrit adreçat a
Aigües de Manresa, S.A., empresa municipal, amb domicili a Plana de l’Om, 6, 3r 3a, 08041
Manresa.
D’ACORD AMB ELS BASES LEGALS PROPORCIONO LES MEVES DADES I LES DEL MEU FILL/A
PER A PARTICIPAR EN EL CONCURS:
NOM I COGNOMS DE L’ARTISTA: ___________________________________________________________________
EDAT: _________

TELÈFON: _____________________________ EMAIL: ________________________________

NOM I COGNOMS DEL PARE / MARE / TUTOR/A: ________________________________________________
DNI DEL PARE / MARE / TUTOR/A: _____________________
SIGNATURA DEL PARE / MARE / TUTOR/A:

COMPLEX ESPORTIU DE LES PISCINES MUNICIPALS MANEL ESTIARTE DUOCASTELLA
Viladordis nº5 – Manresa – T: 93 874 47 50 – info.piscines@aiguesmanresa.cat – www.piscinesmanresa.cat -

