8è CONCURS DE CART ELLS

CORRELLENGUA

DE SANTS, HOSTAF RANCS I LA BORDETA
Premi: Edició de l’obra guanyadora al mural gegant de la rambla de Sants i lot d’obsequi
Edats: De 0 a 12 anys
Termini de presentació: 30 de juny del 2021
Veredicte: 9 de juliol del 2021
Presentació de les obres: Centre Cívic Cotxeres de Sants (Sants, 79) o info@secretariat.cat
Bases del concurs: www.secretariat.cat i www.cal.cat

Coordinació:

Comissió Organitzadora del Correllengua 2021
Sants, Hostafrancs i la Bordeta

Amb la col·laboració de:

El Correllengua és una iniciativa a favor de la nostra llengua i cultura sorgida de la societat civil
catalana. És una proposta per a la defensa i promoció de la llengua catalana, transversal, oberta,
participativa i popular, que té com a objectiu fomentar l’ús social de la llengua en tots els àmbits.
Premi. Edició de l’obra guanyadora per la construcció del mural gegant que presideix escenari i lot d’obsequi.
Termini de presentació: 30 de juny de 2021
Presentació de les obres: Centre Cívic Cotxeres de Sants (Sants, 79) o info@secretariat.cat
BASES
La participació és oberta a infants de 0 a 12 anys.
Els participants han de fer arribar de forma individual o col·lectiva un disseny, original i inèdit.
El format dels cartells serà de 24 cm d’ample x 37 cm d’alt, emmarcat en un DIN A3 (29,7 cm
d’ample x 42 cm d’alt) orientació vertical.
Cal incloure les frases “Correllengua 2021”, “Sants, Hostafrancs i la Bordeta” i “dissabte 16
d’octubre, rambla de Sants”. Aquest any el Correllengua estarà dedicat a la figura d’Isabel-Clara
Simó. Es tindrà en compte la inclusió en el disseny d’algun motiu al·lusiu a la llengua o cultura
catalana, o bé que faci referència a la figura d’Isabel-Clara Simó.
Els dissenys es poden realitzar en qualsevol estil o tècnica que permeti la fotoreproducció i la
impressió en quatre colors. No s’admetran tintes metal·litzades o fluorescents, ni relleus i volums
enganxats.
L’organització farà servir el cartell guanyador per treballar a les escoles un mural gegant que presidirà els actes del Correllengua a l’escenari on es desenvolupen les activitats.
El jurat estarà format per la comissió organitzadora del Correllengua. El jurat es reserva la potestat,
si és necessari, de seleccionar prèviament els dissenys admesos a concurs, així com deixar desert
el concurs.
El termini de presentació d’originals serà fins al 30 de juny del 2021.
Els concursants podran actuar sota pseudònim. Hauran de presentar l’obra encapçalant el correu
electrònic amb l’assumpte “Correllengua. Concurs infanitl”, adjuntar l’obra en format JPG o PDF i
també afegir un document de word amb les dades personals de l’autor (nom, edat, adreça, telèfon
i correu electrònic).
El veredicte del concurs es farà públic el 9 de juliol del 2021 al web del Secretariat i al Centre Cívic
de les Cotxeres de Sants. La participació en aquest concurs suposa l’acceptació de les presents
bases.
Per a més informació:
Secretariat Entitats de Sants, Hostafrancs i la Bordeta
Sants, 79.
www.secretariat.cat

Per donar compliment a la legislació vigent sobre Protecció de Dades Personals li oferim a continuació la informació bàsica sobre el tractament de les seves dades, per
accedir a la informació completa visiti www.secretariat.cat
• El Responsable del Tractament de les seves dades personals serà Secretariat d’Entitats de Sants, Hostafrancs i la Bordeta.
• Tractarà les seves dades amb la finalitat de poder fer la inscripció en el nostre concurs de cartells del Correllengua i poder publicar el seu nom en el cas que sigui el
guanyador.
• Vostè podrà en tot moment exercir el seu dret d’accés, rectificació, supressió, portabilitat, limitació del tractament, i d’oposició al tractament, dirigint-se al correu electrònic
protecciodadesSHB@secretariat.cat

