
                                                 
 

BASES DEL CONCURS NACIONAL DE DIBUIX INFANTIL 2018 

 

1.- Organitzadors i finalitat del concurs 

La societat mercantil andorrana SEMTEE, S.A., titular de l’explotació de Caldea (en endavant, 
“CALDEA”) i la Fundació privada del sector públic Museu Andorra, encarregada de la gestió del 
Museu Carmen Thyssen Andorra (en el endavant, “MUSEAND”) organitzen conjuntament (en 
el endavant, a aquestes entitats se les denominarà conjuntament, “Entitats Organitzadores”), 
amb la col·laboració del Ministeri d’Educació i Ensenyament Superior del Govern d’Andorra, un 
concurs de dibuix per a tots aquells infants que lliurement decideixin participar-hi d’acord amb 
els termes i condicions establerts en aquestes bases. 

La principal finalitat d’aquest concurs és que a través de l’art es conegui la importància de la 
correcta gestió dels recursos naturals del país, i sobretot allò que representa l’aigua en tant 
que recurs natural principal per al funcionament del centre termóludic Caldea.  

2.- Durada del concurs 

La participació en aquest concurs de dibuix es podrà dur des del dia 15 d’octubre del 2018 fins 
el dia 30 de novembre del 2018 a les 19:00 hores, ambdós dies inclosos. El termini màxim per 
al lliurament dels dibuixos serà el dia 31 de novembre a les 19:00 hores personalment al 
Museu Carmen Thyssen Andorra.  

No s’admetran participacions fora d’aquest termini. 

3.- Temàtica del concurs 

La temàtica del concurs és realitzar un dibuix relatiu a Caldea en el qual els infants participants 
expressin què representa per a ells aquest centre termolúdic i, especialment, entre d’altres, 
què representa per a ells l’aigua en tant que recurs natural principal per al funcionament del 
dit centre termolúdic. 

4.- Infants que poden participar  

Poden participar en el concurs tots els nens i nenes escolaritzats als tres sistemes educatius del 
Principat d’Andorra d’edats compreses entre els 3 i els 10 anys, i diferenciats en 4 categories:  

- 1a  categoria  3 a 4 anys (nascuts entre els anys 2014 i 2015) 
- 2a categoria    5 a 6 anys (nascuts entre els anys 2012 i 2013) 
- 3a categoria    7 a 8 anys (nascuts entre els anys 2010 i 2011) 
- 4a categoria  9 a 10 anys (nascuts entre els anys 2008 i 2009) 



                                                 
Així mateix, poden participar en el concurs infants amb discapacitat Intel·lectual de qualsevol 
grau de discapacitat, individualment o en equips de treball de com a màxim 4 integrants. 

La participació dels infants estarà sotmesa al previ consentiment per escrit dels pares o tutors 
dels infants, actuant en tant que representants legals de l’infant de què es tracti, els quals 
hauran d’expressar la voluntat de participar dels infants mitjançant la signatura de les làmines.  

5.- Dinàmica de la participació 

El concurs s’iniciarà amb el lliurament de les làmines oficials del concurs a les aules de les 
escoles del Principat d’Andorra. En paral·lel, es durà a terme la comunicació sobre el concurs 
en tots els canals de comunicació de les escoles i de les Entitats Organitzadores, així com la 
publicació d’aquestes bases.  

Els infants només podran participar en el concurs amb un únic dibuix que hauran de realitzar 
en una làmina de cartolina (format A3), produïda per les Entitats Organitzadores i que es 
lliurarà a les aules de les escoles. Els dibuixos poden emprar qualsevol tipus de tècnica i 
materials (llapis de colors, de grafit, de cera, aquarel·la o pastel, pintura al tremp...). En 
aquesta làmina, els participants hi podran enganxar qualsevol tipus de material sempre que 
aquest s’adapti a la grandària de la làmina. 

Els treballs han de ser originals i el revers de la cartolina ha de contenir de forma llegible les 
dades personals del participant (és a dir els noms i cognoms dels pares o tutors de l’infant, 
nom i cognom de l’infant, data de naixement, nom de l’escola i el correu electrònic i telèfon de 
contacte oficial amb l’escola), així com la signatura dels pares i/o tutors. 

Els dibuixos es podran crear a l’escola, en el domicili dels infants durant el seu temps lliure o en 
les accions que les Entitats Organitzadores puguin dur a terme per dinamitzar la creació dels 
dibuixos. Un cop els infants hagin acabat els seus dibuixos, s’hauran de lliurar personalment a 
la recepció del Museu Carmen Thyssen Andorra abans del dia 31 de novembre del 2018 a les 
19:00 hores.  

5.- Selecció dels guanyadors i finalistes 

Els guanyadors i finalistes del concurs seran escollits per un jurat qualificador que es composa 
de la manera següent:  

- Un representant de CALDEA, que exercirà com a president del jurat; 
- Dos representants de  MUSEAND; i  
- Tres representants del Ministeri d’Educació i Ensenyament Superior del Govern 

d’Andorra.  

D’entre tots els dibuixos presentats en les condicions esmentades en aquestes bases, el jurat 
seleccionarà 3 dibuixos per categoria, d’entre els quals s’escollirà 1 dibuix guanyador i 2 
finalistes per categoria. 



                                                 
La selecció dels guanyadors i els finalistes es prendrà per majoria simple en una reunió en la 
qual hi hauran d’estar presents la totalitat dels membres del jurat. Cadascun dels membres del 
jurat tindrà 1 vot i, en cas d’empat, el vot emès pel president del jurat tindrà la consideració de 
vot de qualitat. En cap cas, el jurat podrà declarar que el concurs queda desert.  

La decisió del jurat serà inapel·lable.   

6.- Els premis  

Els premis que s’atorgaran als guanyadors i finalistes de cada categoria són els següents:  

- Per al guanyador de cada categoria:  
o 1 Pack entrada familiar a Caldea - és a dir l’accés gratuït de 2 adults i 2 

infants de 3 a 11 anys- i un barnús; i 
o 1 Pack entrada familiar al Museu Carmen Thyssen Andorra - és a dir un 

màxim de 6 entrades - i un lot de marxandatge del Museu Carmen Thyssen 
Andorra.  

- Per als finalistes de cada categoria:  
o 1 Pack entrada familiar a Caldea - és a dir l’accés gratuït de 2 adults i 2 

infants de 3 a 11 anys-; i 
o 1 Pack entrada familiar al Museu Carmen Thyssen Andorra. 

Els premis no es podran bescanviar, alterar i/o compensar per diners en metàl·lic ni es podran 
cedir a petició dels guanyadors ni totalment ni parcialment.  

7.- Notificació i lliurament dels premis  

La notificació als guanyadors i als finalistes de cada categoria s’efectuarà mitjançant 
l’enviament d’un correu electrònic i/o d’una trucada telefònica a l’escola en la qual estigui 
escolaritzat l’infant que ha estat seleccionat com a guanyador o com a finalista del concurs. Un 
cop s’hagin realitzat totes les comunicacions indicant els guanyadors i finalistes de cada 
categoria, les Entitats Organitzadores publicaran els noms dels infants guanyadors i dels 
finalistes en les seves respectives xarxes socials.  

Així mateix, CALDEA organitzarà un esdeveniment en el qual es farà el lliurament presencial 
dels premis als finalistes i als guanyadors de cada categoria. Aquesta societat es compromet a 
comunicar la data i l’hora de l’esdeveniment a les respectives escoles amb la màxima antelació 
possible. En cas que algun dels infants no pogués assistir presencialment al lliurament dels 
premis, els premis es lliurarien a l’escola en la qual els guanyadors o finalistes estiguin 
escolaritzats per tal que l’escola de què es tracti pugui fer-ne el lliurament.  

Els guanyadors i finalistes del concurs hauran d’utilitzar les entrades dels premis en un termini 
màxim d’1 any a comptar del dia de la recepció dels premis.  

 



                                                 
8.- Propietat de les làmines i propietat intel·lectual  

Les làmines presentades seran propietat de CALDEA. 

Així mateix, els pares o els tutors, en tant que representants legals dels infants que participin 
en el concurs, cedeixen en exclusiva a CALDEA, respecte als dibuixos, tots els drets de 
reproducció, de comunicació pública (inclòs el dret de posada a disposició del públic), de 
distribució i de transformació reconeguts per la legislació vigent aplicable en matèria de drets 
d’autor, per dur a terme explotacions en tots els suports i totes les modalitats d’explotació 
conegudes en l’actualitat i que puguin aparèixer en un futur.  

Aquesta cessió dels drets s’efectua amb caràcter gratuït, per un àmbit territorial mundial, per a 
la durada màxima de protecció dels drets d’autor que preveu la legislació vigent en la matèria 
en cada moment i amb la capacitat per part de CALDEA d’atorgar llicències a tercers. En cap 
cas els pares o els tutors, en tant que representants  legals, podran demanar una remuneració 
addicional per aquesta cessió més enllà dels premis obtinguts.  

9.- Autorització per a la utilització de la imatge personal dels infants 

Els pares o tutors, en tant que representants legals dels infants participants en el concurs, 
autoritzen a les Entitats Organitzadores i al Ministeri d’Educació i Ensenyament Superior del 
Govern d’Andorra a fer ús de la imatge personal dels participants (imatge i/o veu), consistent 
en la realització de fotografies i altres enregistraments d’aquests durant l’esdeveniment de 
lliurament del premis.  

En particular, i a mode enunciatiu i no limitatiu, els pares o tutors legals autoritzen a les 
Entitats Organitzadores i al Ministeri d’Educació i Ensenyament Superior del Govern d’Andorra, 
per si i/o per mitjà de les persones físiques i/o jurídiques que aquestes designin, a dur a terme 
els següents actes en relació amb la imatge personal de l’infant de què es tracti:  

- Fixar la imatge i/o veu de l’infant de què es tracti (en el successiu, “el Material”), 
en les localitzacions i en les condicions que considerin adients i mitjançant 
qualsevol tipus d’aparells i procediments;  

 
- Editar el resultat de les fixacions del Material referit en l’apartat anterior de la 

manera que considerin adient; i 
 
- Reproduir, distribuir, comunicar públicament, posar a disposició de tercers, 

transformar i/o publicar i/o utilitzar de qualsevol altra manera el Material, bé 
integrant-ho en les seves campanyes publicitàries o promocionals o de 
comunicació, podent-lo explotar amb finalitat comercial o no, per a una durada 
indefinida i per a un àmbit territorial mundial, mitjançant la utilització de gràfiques 
i/o de mitjans de comunicació online i offline. 

 



                                                 
10.- Protecció de dades de caràcter personal  

La participació en aquest concurs implica la recollida de les dades de caràcter personal 
necessàries a l’efecte. Per tant, en participar, els pares o tutors, en tant que representants 
legals dels infants, consenten inequívocament en què les dades facilitades de forma voluntària 
per a la participació en el concurs passin a formar part de fitxers titularitat de les Entitats 
Organitzadores  i del Ministeri d’Educació i Ensenyament Superior del Govern d’Andorra, en 
tant que responsables, amb les finalitats de poder dur a terme el concurs i realitzar la resta 
d’accions indicades en aquestes bases.  

En cas que sigui necessari per dur a terme les finalitats abans esmentades, els pares o tutors, 
en tant que representants legals dels infants, accepten que les Entitats Organitzadores  i el 
Ministeri d’Educació i Ensenyament Superior del Govern d’Andorra puguin permetre que les 
seves dades de caràcter personal siguin tractades per tercers prestadors de serveis, les quals 
es durien a terme de conformitat amb l’establert en la Llei 15/2003, del 18 de desembre, 
Qualificada de Protecció de Dades Personals i els reglaments que la desenvolupen. 

Els pares o tutors, en tant que representants dels infants, podran exercir els drets d’accés, de 
supressió, d’oposició i de rectificació mitjançant correus electrònics o altres comunicacions per 
escrit adreçades, juntament amb una còpia del document d’identitat que l’identifiqui, a: 

1.- SEMTEE S.A., c/ Prat de la Mola 10, Escaldes-Engordany, AD700, Principat d’Andorra,  i 
correu electrònic comunicació@caldea.com; 

2.- Fundació privada del sector públic Museu Andorra, Av. Carlemany, 37 - AD700 Escaldes-
Engordany, Principat d'Andorra, i correu electrònic info@museucarmenthyssenandorra.ad; i 

3.- Ministeri d’Educació i Ensenyament Superior del Govern d’Andorra, Edifici el Molí Av. 
Rocafort, 21-23 AD600 Sant Julià de Lòria, i correu electrònic activitats.culturals@govern.ad 

11.- Responsabilitats  

En cap cas, les Entitats Organitzadores es faran responsables de l’impossibilitat que es faci ús 
dels premis dins del període establert en el punt 7 d’aquestes bases.  

Altrament, les Entitats Organitzadores no es faran responsables de la impossibilitat per part 
dels guanyadors o finalistes del concurs de la seva recepció dels premis  

Finalment, les Entitats Organitzadores es reserven el dret d'interrompre en qualsevol moment 
l'accés o continuïtat del concurs, ja sigui amb caràcter temporal o definitiu, per motius de 
seguretat, de reestructuració o interrupció dels serveis informàtics, o per qualsevol altra causa 
que així ho aconselli, sense que d'això es derivin responsabilitats per a aquestes ni dret a 
indemnitzacions.  

12.- Acceptació de les bases   



                                                 
El sol fet de participar en aquest concurs mitjançant les làmines, les quals hauran d’estar 
obligatòriament signades, comporta l’acceptació d’aquestes bases per part dels pares o els 
tutors, en tant que representants legals dels infants participants en aquest concurs, així com 
l’acceptació del criteri establert per les Entitats Organitzadores en el relatiu a la resolució i a la 
interpretació de qualsevol qüestió derivada del desenvolupament i del funcionament d’aquest 
concurs.  

Les Entitats Organitzadores es reserven el dret a poder modificar o cancel·lar les actuals 
condicions per qualsevol cas fortuït o de força major que pogués impedir el bon funcionament 
i/o l’atorgament dels premis. En cas que es produeixi alguna d’aquestes circumstàncies, això 
serà convenientment comunicat per part de les Entitats Organitzadores.  

Les Entitats Organitzadores es reserven el dret d’excloure aquells participants que, per la seva 
conducta, interfereixin en el bon funcionament del concurs.   

13.- Consulta de les bases  

Les bases d’aquest concurs es podran consultar en els llocs web www.caldea.com i 
www.museucarmenthyssenandorra.ad  

 

 

A Escaldes-Engordany, el 25 d’octubre del 2018 


