XI CONCURS DE DIBUIX SÍNDIC DE GREUGES DE LA
COMUNITAT VALENCIANA
A fi de promoure el coneixement dels drets humans en l'àmbit escolar, el Síndic de
Greuges de la Comunitat Valenciana convoca l'XI Concurs de Dibuix Síndic de
Greuges de la Comunitat Valenciana, que es regirà per les següents:
BASES
1. Àmbit. En esta convocatòria pot participar l'alumnat d'Educació Primària i Secundària
Obligatòria de la Comunitat Valenciana.
2. Participació. A través del centre educatiu, amb un/a professor/a que es responsabilitze
de la seua divulgació, la recollida de treballs i d'una primera selecció per a triar els
deu millors treballs del centre com a màxim, segons el seu parer.
3. Tema. La temàtica a què han d'ajustar-se els treballs és:
“Què són per a tu els drets humans?”
4. Material. Per a poder participar en el concurs cada alumna o alumne haurà de presentar
un dibuix original, amb qualsevol material o tècnica, relatiu als drets humans. El
dibuix s’haurà de presentar en un full de paper de grandària A4. Tots els dibuixos
hauran de ser inèdits.
5. Manera de lliurar-lo. Els treballs es poden presentar directament a l’oficina del Síndic
o per correu ordinari dirigit a l’adreça següent: Síndic de Greuges de la Comunitat
Valenciana, carrer Pascual Blasco, 1, 03001, Alacant. S’hauran d’enviar signats i
acompanyats amb un sobre, a l’exterior del qual caldrà fer constar: “XI Concurs de
Dibuix Síndic de Greuges”, com també el curs en què està matriculat/da l'alumne/a.
A l'interior del sobre caldrà indicar el nom i cognoms de la persona que hi concurse,
l’edat, el curs i centre en què està matriculat/da i també el telèfon del centre.
6. Dades personals. Els concursants es podran acollir a un pseudònim i, en este cas,
només hauran de signar amb un lema i, en sobre a banda retolat amb el lema es farà
constar: “XI Concurs de Dibuix Síndic de Greuges”, com també el curs en què està
matriculat/da /l'alumne/a. A l'interior del sobre s'indicarà el nom i cognoms de la
persona concursant, l’edat, el curs i centre en què està matriculat/da, com també el
telèfon del centre.

7. Termini de recollida. Els treballs hauran de ser lliurats abans del 30 de març de 2017.
8. Jurat. El jurat de l'XI Concurs de Dibuix Síndic de Greuges de la Comunitat
Valenciana estarà presidit pel síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana o la
persona en qui delegue.
La decisió del jurat es produirà al llarg del mes d'abril de 2017 i serà inapel·lable. Així
mateix, podrà ser declarat desert qualsevol dels premis.
9. Premis. El jurat seleccionarà els DEU millors treballs, 5 d'Educació Primària i 5
d'Educació Secundària, que seran premiats amb una TAULETA TÀCTIL per a cada
persona guanyadora.
10. Comunicació i lliurament de premis. Es comunicarà als directors de cada centre la
relació de persones guanyadores.
El Síndic de Greuges organitzarà un acte per a dur a terme el lliurament dels premis.
La institució assumirà les despeses de desplaçament de les persones premiades a l’acte
de lliurament que s'organitze.
11. Disposició de les obres. Els treballs presentats passaran a ser propietat del Síndic de
Greuges de la Comunitat Valenciana. Igualment, les fotografies i els noms de les
persones guanyadores podran ser publicats i difosos per esta institució.
12. Acceptació de les bases. La participació en el concurs implica l'acceptació de totes i
cadascuna d'estes bases, com també el criteri de l’organització a l'hora de resoldre
qualsevol qüestió que no hi estiguera prevista. Les persones concursants que siguen
menors d'edat hauran d'acompanyar el seu treball amb una autorització dels pares o
tutors legals, d'acord amb l'annex següent:

ANNEX
El Sr./La Sra._________________________________________________, com a pare/mare,
tutor/tutora de _________________________, l’autoritze a participar en l'XI Concurs de
Dibuix Síndic de Greuges i, per això, n’accepte les bases.
___________________, ____ de _________________ de 201_

Signatura:

