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Des del Consell de la Joventut de Valencià la ‘’Xarxa dones Joves’’, convoca un 

concurs de disseny de personatges destinats a una activitat que realitzarà 

aquesta xarxa. 

La ‘’Xarxa dones Joves’’, és un espai format per participants treballant per 

aconseguir la igualtat real d'oportunitats, marcant el full de ruta del consell en 

matèria d'igualtat de gènere. 

Seguint aquesta línia, l’activitat consisteix a crear històries al voltant de dones 

que han tingut un paper important en la lluita dels drets de la dona, però no han 

sigut molt reconegudes. Nosaltres, volem visibilitzar la seua història i ficar-li cara 

i personalitat, mostrant tot el que s’ha aconseguit hui dia. 

El concurs es regirà per les següents bases: 

1. Objecte del Concurs: 

Seleccionar  a la persona dissenyadora dels 10 personatges de les històries que 

es contaran. 

2. Disseny del dibuix 

Es deurà dissenyar un dibuix de CARMEN DE BURGOS I SEGUÍ. La idea és 

mostrar a les dones com heroïnes, per tant el dibuix deurà anar en eixa línia. 

El dibuix deurà adaptar-se a qualsevol format (pòster, carta, paper, correu 

electrònic, web…) 

3. Participants: 

El concurs està dirigit a tota la població jove d'entre 14 i 30 anys. Podrà participar 

en aquesta convocatòria tota persona natural sense distinció de nacionalitat o 

lloc de residència, ni altres limitacions que les contendides en aquestes bases. 

 

BASES DEL CONCURS DEL CJV PER AL DISSENY DELS PERSONTATGES 

HEROÏNES PER LA HISTÒRIA 
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Participants menors d’edat 

En cas de tindre menys de 18 anys, es deurà adjuntar al correu un permís de la 

persona que tutela. 

4. Fases del Concurs: 

1. En cas que es presenten més de 15 persones, es farà una preselecció de 10 

persones per part de la xarxa de dones joves. 

2. Seleccionades deu propostes en un període de deu dies-després de tancar el 

plaç de participació- s’obrirà una votació a les xarxes socials i es farà una 

exposició al Consell de la Joventut de València (C/Campoamor Nº91).  

3. Quinze dies després, d’obrir la votació, es farà el recompte de vots 

públicament i s’anunciarà la proposta guanyadora. 

5. Jurat 

El Jurat, encarregat de seleccionar els deu dissenys serà el següent: 

Irene Bundio  

Maria Sanchez 

Meme Elizalde 

Gloria López 

Marina Garcia 

Cada membre del jurat tindrà deu punts a repartir, un per disseny. 

Els deu dibuixos que més punts s'emporten seran els que posaran a votació 

pública. 

6. Regulació dels vots: 

Hi haurà dues maneres de votar: 

1. Mitjançant xarxes socials, donant-li a ‘’Me gusta’’, i sumant un vot. 
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2. Es farà una exposició al consell, amb els deu dibuixos seleccionats. Per evitar 

que una persona vote més de dues voltes es demanarà el NIF o NIE, abans de 

fer la votació. 

Recompte dels Vots:  

1. Se sumaran els vots obtinguts a Facebook i a l’exposició. 

2. Al següent dia de finalitzar la votació es contaran els vots i s’anunciarà la 

proposta guanyadora. 

En cas d’empat: 

Si els dos dissenys empatats són aquells amb més vots, es tornaran a sotmetre 

a votació pública durant tres dies 

7. Presentació de projectes: 

Els projectes es presentaran en PDF i hauran de tindre una resolució de 200x200 

(recomanant la resolució màxima) i una mesura de 30X30 i deurà ser a color 

amb el teu nom i cognom, data de naixement, DNI, número de telèfon i 

l’assumpte ‘’Heroïnes per la història’’ 

8. Premi 

La persona guanyadora rebrà 100 euros pel primer dibuix i 600 a l'entrega dels 

restants.* En total el premi serà de 700 euros. 

* La persona guanyadora es compromet a fer la totalitat dels dibuixos. 

9. Drets de propietat 

a) La persona guanyadora del concurs, cedeix tots els drets en relació amb el 

treball realitzat i presentat al concurs.  

 

 

Es deuran enviar al correu de tecniccjv@gmail.com fins al 10 de juliol del 2017, 
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El Consell de la Joventut de València passarà a tindre la propietat industrial i 

intel·lectual que pogueren correspondre-li en relació amb el gràfic, amb la 

denominació, amb qualsevol altre que li pogueren correspondre, i el seu  

 

“copyright”. De la mateixa forma se cedeixen també els drets de manipulació, 

edició, exposició i reproducció. 

b) La propietat, utilització i drets del treball guanyador quedaran reservats 

exclusivament al Consell de la Joventut de València. 

c) El consell de la Joventut de València tindrà tots els drets sobre els treballs 

premiats que estime pertinents, sent que les persones participants renuncien 

expressament a la inscripció a favor seu a través de terceres persones. 

d) Les persones participants renuncien sense limitació a qualsevol reserva de 

drets a favor seu o a qualsevol altre dret sobre el disseny. 

i) Els guanyadors es faran totalment responsables enfront de les reclamacions 

que pogueren sorgir de qualsevol naturalesa o que tercers pogueren fer sobre 

aquest tema, sense caràcter exhaustiu, a l'originalitat, semblants o còpies 

parcials dels treballs presentats. 

10. Drets de protecció de dades 

D’acord amb el disposat a la llei  orgànica 15/1999, de 13 de Desembre de 

protecció de dades de caràcter personal, la participació en la següent 

convocatòria, implica la inclusió de les dades de les persones participants en la 

base de dades del Consell de la Joventut de València. 

11. Acceptació de les bases: 

La participació en el concurs porta implícita l'acceptació totes aquestes bases. 

Tot cas no previst en les presents bases serà resolt pel Jurat, comunicant-se a 

cada participant tal decisió. 


