
Bases dels concurs de Sant Jordi 2023

Per participar en el concurs
Per participar en el concurs s'han d'acceptar i complir les bases oficials que es detallen a
continuació.

Gratuïtat del concurs
La participació en el concurs és totalment gratuïta. L'únic cost que ha d'assumir el participant és
la despesa en l’elaboració del seu disseny, si s’escau.

Participants
Tindrà dret a participar en el concurs qualsevol persona que estigui matriculada a l’Escola
Oficial d’Idiomes de Mollet del Vallès durant el curs acadèmic 2022-2023. L’alumnat podrà
participar de manera individual, en parelles o petits grups de màxim quatre persones. Hi haurà
un únic premi, però.

Mecànica i període de participació del concurs
Les fotografies han de ser obres originals dels seus autors/es. Han d’incloure una frase en
anglès i/o francès també d’autoria original. Només es podrà presentar un disseny per persona o
grup. En cas que se’n detectés l’ús incorrecte o una infracció de drets d’autor, els dissenys
seran desqualificats de facto.

Els dissenys s’hauran de lliurar a secretaria (si és un disseny físic) o a l’escola a través del
correu concursos@eoimollet.cat abans del 14 d’abril.

Elecció del disseny guanyador
Hi haurà una proposta guanyadora per cada llengua, la qual es triarà a través d’un procés de
votació entre els integrants del professorat.

Premi i lliurament
Hi haurà un únic premi per a cada idioma que consistirà en una targeta regal per comprar
llibres. En cas que la proposta guanyadora hagués estat elaborada per més d’una persona, és
responsabilitat de totes les persones autores del disseny la designació del premi entre elles i/o
el seu repartiment equitatiu. El premi es lliurarà els dies 19 i 20 d’abril a les classes de les
persones guanyadores.

Utilització de la imatge dels participants i els seus dissenys
L’Escola Oficial d’Idiomes de Mollet del Vallès, en el moment d'atorgar els premis a les
persones guanyadores, obtindrà el consentiment exprés per tal de reproduir imatges de les
fotografies guanyadores i dels seus autors a les seves xarxes socials i al lloc web del centre. El
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fet de presentar una proposta a concurs suposarà l’acceptació del participant perquè se’n
puguin difondre imatges a través de les plataformes esmentades.

Anul·lació del concurs o modificació de les bases
L’escola es reserva el dret d’anul·lar el concurs o modificar aquestes bases si ho considerés
necessari.


