
 

 

BASES DEL III CONCURS DE DIBUIX 

INFANTIL “AIXÍ SÓN ELS BOMBERS” 

TEMÀTICA 

El Consorci per al Servei de Prevenció i Extinció d’Incendis i de Salvament de la Província de 

València (d’ara en avant el Consorci) convoca el concurs de dibuix infantil “Així són els bombers”, 

a fi de millorar el coneixement dels escolars de la nostra província sobre el treball que fem i els 

equips i els vehicles que s’usen en el nostre servei de bombers. 

BASES 

 Participants: Xiquets i xiquetes amb edats compreses entre els 4 i els 12 anys, que cursen 

actualment Educació Infantil o Primària en els centres educatius de la província de 

València. 

Categories. S’establixen quatre categories: 

Escolars nascuts fins a 2014 inclusivament 

Escolars nascuts durant 2013 i 2012 

Escolars nascuts durant 2011 i 2010 

Escolars nascuts durant 2009 i 2008 

Format, model i materials: Els dibuixos s’hauran de presentar en una cartolina o un foli 

de grandària DIN A4, i s’hauran d’omplir totes les dades sol·licitades en el revers. Es 

podrà utilitzar per a la confecció qualsevol tipus de material de dibuix (llapis, retoladors, 

ceres, llapis crayon, aquarel·les, etc.), però no s’acceptaran les targetes confeccionades 

amb altres materials apegats, com ara cotó, teles, flors, llentilles, macarrons, plastilines 

o semblants. No es valorarà més la utilització d’una tècnica o d’una altra, sinó 

l’originalitat del dibuix i la qualitat d’aquest, tenint present l’edat de l’autor. 

Entrega de dibuixos: Els dibuixos es recolliran fins a les 14 hores del 29 de novembre de 

2019, en qualsevol dels nostres parcs de zona o en les oficines centrals del Consorci. Els 

col·legis podran organitzar la recollida dels treballs per mitjà del centre mateix i fer 

únicament una entrega en qualsevol d’aquells centres. 

Dades necessàries: En el dors de tots els treballs s’haurà d’indicar el nom i l’edat de l’autor 

i el centre en què cursa els estudis, així com el telèfon de contacte del pare o la mare i/o 

del tutor legal en què se’l podrà localitzar en cas de resultar guanyador. És imprescindible 

que els pares o els tutors legals firmen l’autorització en què consenten la participació 
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del menor, accepten les bases i atorguen la seua conformitat al que s’hi exposa. No 

s’acceptaran els dibuixos que no estiguen correctament identificats i autoritzats. 

Jurat: El jurat estarà compost per membres del Consorci i podrà comptar amb 

l’assessorament d’experts en la matèria. Emetrà la decisió abans del dia 15 de desembre 

de 2019, la publicarà en la pàgina web del Consorci i la notificarà als premiats. El jurat 

resoldrà qualsevol incidència que es puga produir, i la decisió serà irrevocable. 

Exposició: Els dibuixos rebuts podran estar exposats en el lloc i durant les dates que es 

comunicaran per mitjà de la pàgina web del Consorci. 

 Premis: El jurat seleccionarà deu finalistes per cada una de les categories, i se’ls 

entregarà el diploma i el material promocional corresponent del Consorci. Als tres 

primers de cada categoria d’edat se’ls entregarà, a més, una rèplica d’un casc 

d’intervenció usat pels bombers del Consorci. 

Entrega de premis: El premi s’entregarà en un acte públic, el lloc i data del qual es 

donaran a conéixer amb l’antelació suficient i al qual es convidaran alguns mitjans de 

comunicació. Es convidaran els deu finalistes de cada categoria i durant l’acte es donarà 

a conéixer la identitat dels tres primers de cada una d’aquestes. Se sol·licitarà als tutors 

dels finalistes el permís perquè els menors participen en l’acte d’entrega dels premis, 

així com per a dur a terme una sessió de fotos que es comunicarà a través dels mitjans 

de comunicació.  

La participació en el concurs implica l’acceptació de les bases. 

CESSIÓ DE DRETS 

Els treballs entregats no es tornaran. Quan es participa en el concurs, el candidat, representat 

pels seus pares o tutors legals, afirma que l’obra que ha elaborat és un treball original i 

individual, que el participant és l’únic propietari del treball i que cap tercer n’és propietari, en 

té el copyright o la marca registrada, ni té cap dret de propietat industrial o d’intel·lectual sobre 

l’obra presentada. El participant eximeix de qualsevol tipus de responsabilitat les persones que 

convoquen el concurs, si hi ha qualsevol demanda o reclamació formulada per part de tercers 

sobre vulneració d’algun dret de propietat industrial o intel·lectual relacionada amb l’obra 

presentada. La participació en el concurs implica la cessió al Consorci dels drets de reproducció, 

distribució, comunicació pública i transformació sobre les obres presentades, d’acord amb el que 

preveu la legislació sobre propietat intel·lectual, bé siga mitjançant la pàgina web del Consorci, 

en els canals digitals d’aquesta, així com qualsevol altre mitjà, tot això sense ànim de lucre, i per 

la duració màxima permesa per la legislació de propietat intel·lectual esmentada. 

El Consorci es compromet a posar la màxima cura en l’atenció dels treballs, i declina qualsevol 

responsabilitat en cas de pèrdua o deteriorament com a conseqüència de la manipulació 

d’aquests. 

AUTORITZACIÓ PER AL CONSORCI: 
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Jo,……...……., amb DNI………...., autoritze el meu fill/filla ……......... a participar en el Concurs de 

Dibuix Escolar del Consorci per al Servei de Prevenció i Extinció d’Incendis i de Salvament de la 

Província de València. Amb la signatura d’aquesta autorització, accepte expressament totes les 

bases del concurs, la política de protecció de dades i la cessió de l’obra. Edat del 

xiquet/xiqueta:…... Número de telèfon:…........  Addicionalment _____(indicar SI o NO) autoritze 

la comunicació del resultat del concurs i qüestions relacionades amb el lliurament de premis 

mitjançant whatsapp a través d'aqueix número de telèfon sempre que no implique la inclusió en 

grups en els quals les meues dades siguen conegudes per altres participants o persones alienes 

a l'organització del concurs. Lloc, xx de xx de 2019. Signatura 

POLÍTICA DE PRIVACITAT (PER A PARES) 

D’acord amb el que estableix la normativa de Protecció de Dades, s'informa del següent: 

Responsable del tractament de les seues dades: 

 Identitat: Consorci per al Servei de Prevenció i Extinció d'Incendis i de Salvament de la 

província de València 

 Forma de contactar amb el responsable: Per correu electrònic en l'adreça 

infobombers@bombersdv.es Per correu postal en l'adreça Camí de Mocada 24, 46009 

València. 

 Dades de Contacte del Delegat de protecció de dades: Per a qualsevol consulta o queixa 

relacionada amb el tractament d'aquestes dades, el Consorci posa a la seua disposició la 

bústia del delegat de protecció de dades dpd@bombersdv.es 

Finalitat del tractament de les dades: 

La finalitat del tractament de les dades arreplegades és la realització de les funcions 

necessàries per a la gestió i tramitació corresponent del concurs. Inclou expressament la 

possible exposició dels treballs presentats, la seua publicació en memòries o documents 

divulgatius del Consorci o la realització de calendaris sense ànim de lucre, amb 

identificació dels seus autors, la difusió pública de la identitat dels guanyadors i la 

participació en l'acte de lliurament de premis, si bé se sol·licitarà nova autorització a 

l'efecte de captació d'imatges en el mateix. 

Destinataris de les dades: 

Les dades facilitades es posaran a la disposició dels membres del Consorci i el Jurado, 

encarregats de la gestió del propi concurs i la selecció dels finalistes, respectivament. Els 

treballs presentats, la identitat dels seus autors i el seu centre d'estudis podran ser 

difosos a través dels mitjans socials o publicacions del Consorci. 

 

Legitimació: 
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La legitimació per a l'ús de les dades procedeix de l'acceptació expressa dels interessats 

a través dels seus tutors. Les dades contingudes en el formulari han de ser omplits de 

manera obligatòria. En cas que no es faça així, la inscripció es desestimarà i les dades 

s’esborraran de manera immediata. L’ompliment del formulari implica la inscripció en el 

concurs i l’acceptació de les bases d’aquest 

Drets: 

Es poden exercir els drets d'accés, rectificació, supressió, limitació del tractament 

cancel·lació i oposició davant Consorci per al Servei de Prevenció i Extinció d'Incendis i 

de Salvament de la província de València per via postal a l'adreça c/ Camí de Montcada 

24 baix; 46006 València. 

Necessitat d'autorització de pares o tutors: 

D'acord amb l'establit en el Reglament de Desenvolupament de la Llei Orgànica 15/1999, aprovat 

per Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre i l'article 8.1 del Reglament (UE) 2016/679 i com 

els participants del concurs són menors d'edat, l'autorització per a participar en el concurs ha de 

ser atorgada pels seus pares o tutors. En aquest cas, el tractament de les dades ha de ser 

expressament autoritzat per ells i, per això, se sol·liciten determinades dades de la persona que 

actua en nom del menor. Si és necessari, el Consorci podrà comprovar aquestes dades. 
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ANNEX: 

EN LES DUES PÀGINES SEGÜENTS ES TROBA EL 

MODEL PER A IMPRIMIR I UTILITZAR PER A FER 

EL DIBUIX. 

S’HA D’IMPRIMIR PER LES DUES CARES I CAL 

OMPLIR-LO AMB LES DADES QUE FIGUREN EN 

EL REVERS.
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REVERS DEL DIBUIX 

DADES DEL XIQUET O XIQUETA: 

Nom i cognoms: 

Data de naixement: 

Centre en què cursa els estudis. Nom i adreça d’aquest: 

Telèfon de contacte del pare/mare i/o tutor legal per poder-lo localitzar en cas que resulte finalista: 

AUTORITZACIÓ PER AL CONSORCI: 

Jo,………………………………………………………………………………………………………………………………, amb DNI/NIE/PASSAPORT…………………………….………., autoritze el meu 

fill/filla ………………………………………………….a participar en el Concurs de Dibuix Escolar del Consorci per al Servei de Prevenció i Extinció d’Incendis i de Salvament 

de la Província de València. Amb la signatura d’aquesta autorització, accepte expressament totes les bases del concurs, la política de protecció de dades i la 

cessió de l’obra. Edat del xiquet/xiqueta:_________ Número de telèfon:________________________ Addicionalment _____(indicar SI o NO) autoritze la 

comunicació del resultat del concurs i qüestions relacionades amb el lliurament de premis mitjançant whatsapp a través d'aqueix número de telèfon sempre 

que no implique la inclusió en grups en els quals les meues dades siguen conegudes per altres participants o persones alienes a l'organització del concurs. 

Lloc, ……. de ……………………. de 2019 

Signatura 

Indiqueu si és el pare, la mare o el tutor legal. 


