BASES DEL CONCURS DE IDEES PER AL DISSENY D’UN PUNT DE LLIBRE PER A
LA CAMPANYA “APRENENT DELS NOSTRES COMERÇOS”
PRIMERA. OBJECTE DEL CONCURS
El Concurs de idees “Punt de Llibre 2017” es desenvolupa a la campanya de dinamització
comercial de l’Horta Nord denominada: “Aprenent dels nostres comerços”. Aquesta
campanya vol acostar a l'alumnat al comerç de proximitat perquè comprenga els beneficis
que aporta esta tipologia de comerç al desenvolupament de l'economia local. A més, vol
que l’alumnat mostre la visió que té del comerç de proximitat, un comerç que comprén una
tipologia variada de botigues que contribueixen a mantenir la xarxa social i a humanitzar
els nostres pobles.
Així, amb la participació dels centres educatius i la col·laboració dels comerciants
associats de l’Horta Nord integrats en FACENORD, el Consorci Pactem Nord convoca
aquest concurs amb les següents bases.
SEGONA. REQUISITS DEL CONCURS
L'alumnat participant realitzarà un dibuix junt amb una frase que reflectisca per què és
important per a l'economia local mantindre viu el comerç del seu municipi, destacant algun
aspecte positiu del mateix.
Les il•lustracions es realitzaran en una plantilla facilitada al centre educatiu per
l’organització amb les següents instruccions:
•
•
•
•

•

Fer el dibuix dins de l'espai delimitat per la línia negra (20x5 cms.).
L'orientació del dibuix pot ser tant horitzontal com verticalment.
Es valorarà la varietat de colors i la creativitat.
Junt amb el dibuix s'ha d'escriure un lema (eslògan) que defenga al comerç local,
destaque els seus avantatges o anime que es compre en ell. Este lema no tindrà
més de 7 paraules.
També s'ha d'incloure dins de l’espai delimitat per la línia negra, en el cantó inferior
de l’esquerra, el nom (sense cognom), l’edat i el municipi on està el centre
educatiu. Tot separat per punts.

TERCERA. TEMA DE L’ACTIVITAT
El tema central dels dibuixos haurà de ser el comerç de proximitat explicat a través del
llenguatge plàstic.
QUARTA. PARTICIPANTS I TREBALLS A PRESENTAR
L’activitat està adreçada a l’alumnat dels Centres d’Educació de Primària i Secundària de
l’Horta Nord.
Els dibuixos de l’alumnat seran classificats en les següents 2 categories:
I-

Cicle Superior d’Educació Primària (5é i 6é de Primària).
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II-

Cicle d’Educació Secundària Obligatòria.

QUINTA. LLIURAMENT DELS DIBUIXOS
Del 23 al 25 d’octubre de 2017 un representant de l’organització passarà a recollir per
cada centre educatiu els dibuixos participants en horari escolar.
CINQUENA. DURACIÓ DEL CONCURS
La duració del concurs “Punt de Llibre 2017” serà del 5 al 25 d’octubre de 2017.
El 10 de novembre de 2017 es celebrarà l'acte d'entrega de premis als alumnes i les
alumnes guanyadores del concurs de dibuix de la XI Campanya de dinamització comercial
“Aprenent dels nostres comerços”.
SISENA. PREMIS I RECONEIXIMENTS
Els 3 dibuixos finalistes rebran un premi econòmic en vals de compra per a gastar en els
comerços associats col·laboradors.
L'import dels premis atorgats en forma de xec-regal, ascendirà a un valor de compres
equivalent a 500€, repartits de la manera següent:
•
•
•

1r premi 250€
2n premi 150€
3r premi 100€
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El dibuix guanyador del primer premi de la XI Campanya de dinamització comercial de
l’Horta Nord “Aprenent dels nostres comerços”, serà imprés en format de punt de llibre.
Els punts de llibre es distribuiran a tots els comerços associats dels municipis
col·laboradors.
El centre educatiu del dibuix guanyador del primer premi rebrà una quantitat de punts de
llibre per a ser distribuïts entre el seu alumnat.
L’ alumnat premiat rebrà un diploma.
SETENA. COMERÇOS ADHERITS
Podran adherir-se al concurs “Punt de Llibre 2017” tots aquells comerços que formen part
d'alguna de les associacions de comerç de l´Horta Nord integrades en la Federació d’
Associacions i Empreses de l’Horta Nord (FACENORD).
Els comerços associats que hagueren efectuat vendes a través d'algun xec-regal hauran
d'emetre la corresponent factura a FACENORD, d'acord amb els requisits de facturació
exigits pel Reial Decret 1619/2012, de 30 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament
pel qual es regulen les obligacions de facturació.
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Les factures hauran de contindre el detall NECESSARI I OBLIGATORI de tots els
productes que se'ls hagen entregat a les persones premiades. A les factures hauran
d'acompanyar els xecs-regal corresponents que s'hagen canviat.
HUITENA. EL JURAT I PUBLICITAT
Els dibuixos seran seleccionats per un jurat constituït per tècnics de comerç dels
ajuntaments participants, 2 representants dels comerços locals de la Federació
d’Associacions de Comerç i Empreses de l’Horta Nord (FACENORD) i 2 representants del
Consorci Pactem Nord.
Les presents bases seran publicades en la pàgina Web del Consorci PACTEM NORD
http://www.consorci.info/ i en qualsevol altre mitjà de la xarxa d'entitats col·laboradores.
NOVENA. DRETS DE PROPIETAT i DE PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER
PERSONAL.
Els dibuixos presentats passaran a ser propietat de FACENORD i del Consorci Pactem
Nord (les entitats). El/La alumne/a guanyador/a cedirà a ambdós entitats tots els drets del
treball premiat i estes, es reservaran el dret a realitzar qualsevol modificació si ho
consideraren necessari.
Les condicions efectives del premi quedaran supeditades a la renúncia expressa als
exercicis de qualsevol dret de propietat intel·lectual, auditoria, reproducció o còpia dels
logotips, o de qualsevol dels seus components gràfics o tipogràfics, a favor de les entitats,
les quals tindran completa llibertat per a utilitzar-los totalment o parcialment. El premi
atorgat es considerarà contraprestació de la cessió dels drets citats, el qual es
formalitzarà subscrivint el document preparat a este efecte.
De conformitat amb el que establix l'art.5 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre
de Protecció de Dades de Caràcter Personal, les dades personals facilitades
s'incorporaran a un fitxer per al seu tractament, el responsable del qual és el Consorci
PACTEM NORD. Podrà exercir els seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició
a les dades personals registrats davant de Consorci PACTEM NORD, dirigint la seua
sol·licitud al registre de Consorci PACTEM NORD, la direcció de la qual és C/ Mare de
Déu dels Desprotector, nº 26 baix, C.P. 46100, apt. 165, Burjassot (València).
Organitza: Consorci Pactem Nord i la Federació d’Associacions de Comerç i Empreses
de l’Horta Nord (FACENORD).
Cofinancien: Caixa Popular i la Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors Productius,
Comerç i Treball.

En Burjassot a 26 de septembre de 2017
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