
I CONCURS JUVENIL
“DISSENYA EL TEU ESTIU”

XARXA JOVE BORRIOL

1. El Concurs “DISSENYA EL TEU ESTIU” està organitzat per la Xarxa Jove Borriol –
Regidoria de Joventut de l'Ajuntament de Borriol, en col·laboració amb IVAJ. L'objectiu del
concurs és seleccionar un projecte d'activitats (modalitat 1) i un disseny d'imatge Joventut
Borriol (modalitat 2) creat per la joventut de Borriol que es realitzarà durant els mesos de
Juliol i Agost 2021. Els joves participen activament en el disseny i elaboració d'un projecte
que continga aquelles activitats que com a joves els agradaria que ofereixen a la població
juvenil de Borriol, així com el disseny de la Imatge Marca Joventut Borriol.

2. El Concurs “DISSENYA EL TEU ESTIU” està dirigit a adolescents i joves del municipi
de Borriol d’edats compreses entre 12-30 anys. Es requerirà inscripció com a equip/grup
per optar a l'assessorament. Mitjançant el següent enllaç al formulari d’inscripció:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdBnDIhzk1LQJl8-8ZLhg9LJPY2AIYSsTvovwrI47N9tDKvSg/viewform

3. Podran presentar-se al concurs treballs realitzats per equips / grups de joves entre 3 i 6
components (en el cas del disseny imatge podrà ser individual). Cada grup podrà
participar en les dues modalitats, presentant com a màxim un treball per cada modalitat.

4. La presentació a concurs dels productes o treballs amb identificació dels grup/ equip
podrà realitzar-se a través del correu electrònic, a l'adreça borriol@xarxajove.info

5. La data límit per a enviar els treballs presentats a Concurs serà el 15 de juny de 2021, a
les 23.00 hores.

6. MODALITATS A CONCURS. Els joves comptaran amb un dinamitzador/a
especialista en cada modalitat per a col·laborar en l'elaboració dels projectes /
disseny de la imatge. Lloc: Era L’Omet- Divendres i/o Dissabtes per vesprada de
17.00-20.00h. Des del 15 de maig fins al 12 de juny. Cita 637326571.

6.1 MODALITAT 1: Projecte d'activitats - format PDF. Tots els treballs presentats han
de ser originals en tots els seus elements. Tindran una extensió d'entre 3-5 pàgines (Arial
12, interlineat 1,5. Doble cara) i en ell hauran d'indicar, com a mínim, els següents
apartats:

● El Títol del projecte  / Nom de l'Equip
● Una breu explicació del procés de creació del grup, a mode de presentació de

l'equip i la motivació que té el projecte ó treball presentat.
● Selecció justificada d'activitats d'oci educatiu, poden ser propostes – Culturals,

Esportives, Mediambientals, d'Expressió Artística, Teatre, Ball,... i un Cronograma
d'activitats sobre la base de dues sessions setmanals d'activitat física i una sessió
setmanal d'activitats culturals (possibilitat de propostes d'horari / dies,...).

● Haurà de contenir el text XARXA JOVE BORRIOL

6.2 MODALITAT 2: Disseny d'una imatge - format DIN A3 o JPG que identifique a la
Joventut de Borriol “Projecte / Marca Joventut”. Tots els treballs presentats han de ser
originals en tots els seus elements. Serà una imatge presentada com a expressió artística,
fotografia, il·lustració, pintura, collage, disseny gràfic,... Haurà de contenir el text XARXA
JOVE BORRIOL o XJBorriol.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdBnDIhzk1LQJl8-8ZLhg9LJPY2AIYSsTvovwrI47N9tDKvSg/viewform
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7. L'organització podrà descartar els treballs que no s'ajusten a aquestes condicions.

8. JURAT estarà composat per l’Alcalde, Regidores de Joventut i Cultura, representants
dels partits polítics de la corporació i coordinadora de Joventut Xarxa Jove. La valoració
dels projectes es portarà a terme durante el mes de juny, i la decisió del jurat serà
inapel·lable. El concurs podría declarar-se desert, si l'organització així ho considera.

9. PREMI. El llistat de premiats serà publicat al web www.borriol.es i en Xarxes Socials
Municipals. El premi consistirà en 1 jornada en saltapins en grup (Morella) o 1 jornada en
L'escola a la mar -Activitats nàutiques en grup (Benicàssim); seleccionada per consens
entre el grup de joves guanyadors.

10. VALORACIÓ. El criteri de valoració per a l'adjudicació dels premis serà,
principalment, la qualitat, l’originalitat, la innovació, la viabilitat i les possibilitats realistes
d'execució dels treballs presentats.

11. L'organització es reserva el dret a utilitzar els diferents elements sorgits dels treballs
presentats a Concurs amb finalitats educatius, sempre fent referència als autors d'aquest.

12. Protecció de dades. En compliment amb el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d'abril de 2016
relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades, i
resta de normativa vigent, l'Ajuntament de Borriol, amb NIF P1203100A, domicili social en Plaça de la Font, 17 12190 Borriol. Espanya,
i correu electrònic notificaciones@borriol.es, l'informa de què tracta les dades de caràcter personal que es faciliten, a través dels canals
habilitats, amb la finalitat de gestionar la participació (organització, difusió i comunicació necessària), en el concurs per al qual han sigut
recaptats, incloent la publicació dels guanyadors en el Lloc web del concurs i en Xarxa Jove - IVAJ, remetre-li comunicacions
informatives derivades de la seua participació en el mateix així com utilitzar la seua imatge per a les activitats descrites en les presents
bases legals. La base legitimadora del tractament de les seues dades personals per a la seua participació en el concurs és el
consentiment prestat per l'usuari, prèvia acceptació de les presents Bases legals, així com per a l'enviament de comunicacions amb
informació sobre activitats de Xarxa Jove - IVAJ, la finalitat del qual es considera compatible amb la primera. Les dades es conservaran
durant tot el temps en què aquesta relació subsistisca i encara després, fins que prescriuen les eventuals responsabilitats derivades
d'aquesta. Podrà revocar el seu consentiment en qualsevol moment, sense perjudici de la licitud dels tractaments realitzats
anteriorment, així com exercir els seus drets d'accés a les dades personals, la seua rectificació, la seva supressió, la seva portabilitat i
la limitació del seu tractament, així com oposar-se a aquest, dirigint un escrit al Delegat de Protecció de Dades: dpd@dipcas.es; amb la
finalitat de gestionar i mantenir els contactes i relacions que es produïsquen a conseqüència de la relació que manté amb Ajuntament
de Borriol. Pot consultar la informació addicional sobre protecció de dades en web https://borriol.sedelectronica.es/privacy. Finalment,
l'informem que podrà interposar una reclamació davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades, si considera que els seus drets
han sigut vulnerats. Tots els usuaris hauran de declarar expressament que coneixen i accepten les bases reguladores del concurs i
l'avís sobre protecció de dades. En acceptar les bases del concurs, els participants i, en el seu cas, guanyadors així com, en els casos
que siga necessari, els seus pares, mares o tutors legals autoritzen expressament a Xarxa Jove – IVAJ, a utilitzar el seu nom i imatge
en les accions de promoció pública o comunicació que es realitzen com a resultat de la gestió del concurs, en Internet o en qualsevol
altre mitjà de comunicació.
13. Reserves i limitacions. Xarxa Jove - IVAJ és responsable de gestionar el concurs i d'adoptar les decisions relatives a aquest. De la
mateixa manera, es reserva el dret de modificar els terminis de participació i de lliurament de premis, així com qualsevol altra base del
concurs, sempre que concorregueren, al seu judici, circumstàncies que ho feren necessari. Igualment, es reserva el dret a interrompre
temporalment o suspendre definitivament el desenvolupament del concurs, per causes justificades apreciades lliurement per Xarxa
Jove - IVAJ, sense que d'aquesta decisió poguera derivar-se cap responsabilitat per a les institucions que col·laboren en el concurs.
Xarxa Jove - IVAJ i les entitats que intervenen en la realització i/o promoció d'aquest concurs queden exoneradas de tota
responsabilitat en cas de mal funcionament de les xarxes de comunicació electròniques que impedisquen el normal desenvolupament
del mateix per causes alienes a elles, i especialment per actes de mala fe. Xarxa Jove - IVAJ es reserva el dret d'efectuar canvis que
redunden en la bona fi del concurs quan concórrega causa justa o per motius de força major que impedisquen portar-la a terme en la
forma en què recullen les presents bases. Els participants en el concurs seran els únics responsables de les accions, declaracions o
opinions abocades, no fent-se responsable Xarxa Jove - IVAJ (ni les altres entitats col·laboradors), de cap d'elles. Xarxa Jove - IVAJ no
tindrà cap responsabilitat si alguna iniciativa no arriba a presentar-se per raons que no poden ser-li imputables, en particular en cas de
dificultats de connexió a Internet.
14. Acceptació Bases. La participació en el concurs implica l'acceptació de les presents bases, el compliment de les quals és requisit
indispensable, i la submissió expressa a les decisions interpretatives que de les mateixes efectue Xarxa Jove - IVAJ. Es considera que
el/la participant ha acceptat les bases en inscriure's en aquest. La llei aplicable a la present competició serà l'espanyola i en cas de
discrepància entre els participants i la interpretació de les presents bases legals per Xarxa Jove - IVAJ , seran competents per a
conèixer dels litigis que puguin plantejar-se els Jutjats i Tribunals, sense perjudici del que poguera correspondre segons la normativa
aplicable. En cas d'error, malentés o conflicte en relació amb el funcionament de qualsevol part del concurs, la decisió que prenga
Xarxa Jove - IVAJ serà concloent i definitiva, comprometent-se els participants a acatar íntegrament.


