BASES DEL
I CONCURS DE DIBUIX SETMANA DE LA
LACTÀNCIA MATERNA

I CONCURS DE DIBUIX – SETMANA DE LA LACTÀNCIA MATERNA
La participació en el I Concurs de dibuix – Setmana de la Lactància Materna comporta
l’acceptació de les presents bases:
I ORGANITZACIÓ
El concurs de dibuix de la Setmana de la Lactància Materna està organitzat per la
Comissió de Lactància Materna de MútuaTerrassa en el marc dels actes de celebració
de la Setmana Europea de la Lactància Materna 2022.
MútuaTerrassa compartirà els dibuixos en les xarxes socials de l’entitat per
commemorar la Setmana de la Lactància Materna, com també a l’Instagram de
@salutdona, l’objectiu del qual és promoure que l'alletament matern, tant per la mare
com per al nadó, reporta beneficis són molts, no només de caire físic, sinó també
psicològic i emocional.
II OBJECTIUS
El concurs de dibuix té per objectiu:
 Promoure Lactància Materna exclusiva.
 Fomentar l’educació per a millorar i augmentar la capacitat de tots els actors
que treballen en el suport a les dones que alleten i a les seves famílies.
 Apreciació de la lactància des de la visió d’un infant
 Traslladar als més menuts la repercussió beneficiosa en el desenvolupament
físic i emocional de la llet materna
 Impulsar l’experiència de les mares per a empoderar tant l´inici com el
manteniment de la LM.
III PARTICIPANTS
Podrà participar infants entre 4 i 14 anys, que mostrin imatges relacionades amb la lactància
materna.
Es realitzaran dos grups de 4 a 7 anys i de 8 a 14 anys.

S’acceptarà un màxim 1 dibuix per participant.
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IV TEMA
En aquesta Iª edició del concurs, celebrada durant l’any 2022, la temàtica ha de girar
entorn a: Impulsem la Lactància Materna: amb suport i educació
Per tant els dibuixos han de mostrar imatges sobre Lactància Materna.

A partir d’aquesta premissa, el dibuix és completament lliure segons la seva creativitat.
V PRESENTACIÓ DELS DIBUIXOS
Els dibuixos es presentaran enviant-los per correu a: comunicacio@mutuaterrassa.cat.
S’adjuntarà un arxiu JPG.
En el correu s’ha de fer constar:
Els noms i cognoms de l’autor i dels tutors, número de telèfon i una adreça de correu
electrònic de contacte.
El jurat valorarà l’adequació a la temàtica proposada i la creativitat de l’obra que ha de
ser original i inèdita.
VI TERMINIS
Les fotografies es podran presentar fins el dia 3 d’octubre de 2022, en el lloc i
condicions indicats en aquestes bases. No s’acceptarà cap dibuix fora del termini
indicat.
VII JURAT
Un jurat transversal, composat per un representant de l’Hospital Universitari
MútuaTerrassa, un professional integrant del Comitè de LM de MútuaTerrassa i un
representant del departament de Comunicació, s’encarregarà de comprovar que els

dibuixos que tinguin més likes seran els quatre guanyadors/es.
El Jurat es reserva el dret de descartar i excloure del concurs aquelles obres
presentades, en cas que atemptin contra la moral o ordre públic o puguin considerarse ofensives. El Jurat resoldrà qualsevol incidència que es pugui produir, i la seva
resolució serà irrevocable.
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La decisió del Jurat es farà pública el dia 10 d’octubre, coincidint amb la Setmana
Europea de la Lactància Materna. Els resultats es publicaran a la web de l’organització
i a les xarxes socials. També s’enviarà una nota de premsa. El resultat també es
comunicarà als guanyadors/es amb anterioritat a l’acte, per telèfon i/o correu
electrònic.
VIII PREMIS
El premi consisteix en dues entrades per un espectacle a la FACT
Dos guanyadors de la categoria de 4 a 7 anys seran 4 entrades per a l’espectacle Dàmaris
Gelabert
Dos guanyadors de la categoria de 8 a 14 anys seran 4 entrades per a l’espectacle del Mag Lari.

El lliurament de premis es realitzarà el dia 10 d’octubre, coincidint amb la Setmana
de la Lactància Materna que se celebrarà en l’Edifici Docent de MútuaTerrassa.
Els premis no es podran bescanviar en cap cas per un altre diferent, ni per la quantitat
equivalent en metàl·lic.
IX DRETS DE PROPIETAT INTEL·LECTUAL
Tots els drets d’explotació de la propietat intel·lectual que poguessin recaure sobre les
obres premiades en el concurs seran cedits, en exclusiva i a títol gratuït, a Mútua
Terrassa Serveis Corporatius, AIE.
X PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS
En compliment de la normativa vigent sobre protecció de dades de caràcter personal el Reglament europeu de Protecció de Dades Personals 2016/679 de 27 d’abril (RGPD)
i la Llei Orgànica 3/2018 de 5 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter
Personal i garantia dels drets digitals (LOPDGDD)-, s’informa que les dades de
caràcter personal facilitades per a poder participar al concurs seran tractades per
Mútua de Terrassa Serveis Corporatius, AIE (V65928277) única i exclusivament amb la
finalitat de gestionar el concurs i l’adjudicació de premis, així com la difusió pública
dels guanyadors, sota la base jurídica de tractament de l’article 6.1 lletres b i f RGPD.
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L’entitat ha nomenat un Delegat de Protecció de dades (dpd@mutuaterrassa.cat). Les
dades facilitades no es cediran a tercers, però la publicació del nom del guanyador en
la pàgina web i les xarxes socials de Mútua Terrassa (canal youtube, twitter, LinkedIn i
instagram) pot suposar una transferència internacional de dades, que es realitzarà
complint la legalitat vigent. Les dades personals dels participants no es conservaran un
cop complerta la finalitat per a la qual han estat recollides, a excepció de les dades
corresponents a les fotografies premiades. Els interessats poden exercir els seus drets
d'accés, rectificació, supressió, limitació, portabilitat i oposició, així com el dret a no
ser objecte de decisions basades en el tractament automatitzat i l’elaboració de perfils,
mitjançant sol·licitud adreçada per escrit a MútuaTerrassa - SC de Comunicació,
C/Sant Antoni, 32. 08221 de Terrassa o per e-mail a: comunicacio@mutuaterrassa.cat.
En cas de no estar d’acord amb el tractament realitzat per la nostra Entitat, o en cas de
considerar vulnerats els seus drets, pot presentar una reclamació en qualsevol
moment davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.
XI RESPONSABILITAT
Els organitzadors es reserven el dret d’interpretar i modificar les bases del
present concurs en qualsevol moment, inclús anul·lar-lo o deixar-lo sense efecte,
sempre que concorri causa justificada. En tot cas, es comprometen a comunicar
als concursants inscrits les bases modificades o, fins i tot, l’anul·lació del concurs
mitjançant la pàgina web dels organitzadors.
Els concursants es comprometen a què la informació que facilitin sigui completa, veraç
i actualitzada; en tot cas, els organitzadors no comproven la seva autenticitat i
per tant, declina qualsevol responsabilitat que derivi d’eventuals errors,
omissions o falsedats.
XII ACCEPTACIÓ DE LES BASES
La participació en aquest concurs implica la total acceptació de les presents bases, així
com les decisions de l’organització.
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