I CONCURS DE VIDEOS CONTRA LA VIOLÈNCIA DE GÈNERE
AJUNTAMENT VILLALONGA
Amb motiu del 25 de novembre, Dia Internacional per a l’Eliminació de la Violència contra les
Dones, l’Ajuntament de Villalonga, mitjançant la Regidoria d’Igualtat, convoca el I concurs de
vídeos contra la Violència de Gènere. L’objectiu principal és conscienciar i sensibilitzar tant a la
comunitat educativa com a la població en general cap a la lluita i el rebuig contra la violència de
gènere.
PARTICIPANTS
Adolescents i joves del municipi de Villalonga o que estiguin cursant els seus estudis en els centres
d’educació secundaria del municipi i que tinguen entre 12 i 30 anys.
S’establiran dos categories: de 12 a 16 anys i de 17 a 30 anys.
La participació podrà ser tant individual com grupal. En el cas de ser grupal es deurà nombrar a
una persona representant del grup.
TERMINI I FORMA DE PRESENTACIÓ
El termini de presentació serà fins el 20 de novembre i la publicitat es realitzarà mitjançant la
distribució de les presents bases i el cartell en els centres educatius d’ESO del municipi, així com
en la pagina web de l’Ajuntament (www.villalonga.es).
Sols s’acceptarà un obra per participant.
Els treballs es presentaran en l’Ajuntament de la següent forma:
- En un pen drive dins d’un sobre
- Per correu electrònic a ajuntament@villalonga.es indicant en l´assumpte “concurs 25
novembre de 2018”
En ambdues formes s’haurà d’indicar el nom, cognoms, edat i telèfon de la persona participant.
CONDICIONS DE PARTICIPACIÓ
-

Promoció dels valors de igualtat i en contra la discriminació per raó de gènere.
S’acceptarà qualsevol forma d’expressió artística, sempre que es presente en format
audiovisual.
Duració mínima d’un minut i màxima de cinc minuts.
Ser una obra original i inèdita.
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PREMIS
12 – 16 anys
1r Premi – material didàctic i tableta.
2n Premi – material didàctic
3r Premi – material didàctic en matèria de
igualtat de gènere.

17 - 30 anys
1r Premi – 150€
2n Premi – 100€
3r Premi – 50€

JURAT
El jurat estarà format per:
- Regidora de igualtat.
- Regidor de joventut.
- Tècnic de Serveis Socials.
- Tècnic de cultura.
- Coordinadora Igualtat i Convivència IES Vall de la Safor.
Els treball presentats seran exposats a la web de l’Ajuntament el dia 25 de novembre, on
s’indicaran els projectes guanyadors.
QÜESTIONS LEGALS
Les persones participants en el concurs cedeixen de forma gratuïta els drets de comunicació
pública, reproducció, difusió i transformació dels seus treballs audiovisuals, per l’us de catàlegs,
cartellera i/o peces promocionals de l’Ajuntament, en el canal de comunicació en les xarxes socials
tant a nivell global com a nivell local.
La organització del concurs no es fa responsable d’aquelles propostes que es remeten per les
persones participants, i que pogueren violar els drets d’autoria de terceres persones, sent aquelles
que prenen part les úniques responsables en cas de reclamació. Així mateix, les persones
participants deuran poder demostrar la seua autoria, en cas de que així ho requerirà
l´organització.
En virtut del disposat en 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 en el que respecta al tractament de
dades personals, informem de que les seues dades de caràcter personal, recollides en fonts
accessibles al públic, o dades que vostè ens ha facilitat, procedeixen d’un fitxer propietat de
l’Ajuntament, amb la finalitat de gestionar el desenvolupament del Concurs de vídeos contra la
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violència de gènere. L’ús d’aquest fitxer, les dades del qual no seran objecte de cessió a terceres
persones, es circumscriu l’ús exclusiu de l´Ajuntament.
Segons el citat reglament pot exercitar els drets d’accés, rectificació, oposició i supressió dirigintse al responsable en protecció de dades de l’Ajuntament.
ACEPTACIÓ DE LES BASES
La presentació d’un vídeo a la present convocatòria suposa l’acceptació plena de les presents
bases. Qualsevol circumstancia no contemplada en les mateixes, serà resolta per el jurat amb
caràcter inapel·lable.

En Villalonga, 26 de Octubre de 2018
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