Concurs Vocacional de Cartells - 2021
Base
1. Tema : “Fa falta algú que digui jo”
2. Objectiu: Aprofundir en la necessitat de viure disponibles a Déu i als altres, i
alhora, prendre consciència de les boires que ens impedeixen d'escoltar la veu del
Senyor. “Qui hi enviaré, qui ens hi anirà (Isaies 6, 8)”. Enmig de dubtes, amb
poques paraules i amb gestos concretes, com el profeta, donem respostes precises
de servei, atents a la realitat actual.
3. Confeccionar un cartell o vídeo, fent-nos nostra la cançó d'Unai Quiros “Alguien que
diga yo”. Traduint-la i /o adaptant-la al grup en concret que ho treballa o al moment
que
vivim.
La
trobareu
a
aquest
enllaç:
https://www.youtube.com/watch?v=SFmry4-TKpk
4. El cartell ha de constar d'una imatge fotogràfica i una frase o joc de paraules amb
relació amb el lema del concurs. I si n’és el cas, el vídeo ha de ser de creació pròpia
i màxim d’1’5 minuts.
5. Poden participar en el concurs al·lots/es de 12 a 16 anys.
6. S’hi poden presentar fins a un màxim de dos cartells o vídeos inèdits (que siguin
personals i no hagin sortit a públic) i realitzats específicament per al concurs.
7. Els cartells s’han de presentar en format digital (JPG), amb la capacitat suficient per
a 60 x 40 cm. (no apaïsat) amb un mínim de 300 ppp i amb qualitat suficient.
En en cas d'elegir el format vídeo, aquest, ha de ser com a màxim d’1’5 minuts. I
amb un format compatible i de bona resolució.
8. Els treballs s'han de presentar amb les següents dades de la persona o grup
concursant:

Nom i llinatges

Número de telèfon

DNI

Adreça de correu electrònic

Data de
naixement

I s’enviaran al següent correu electrònic: vocacions@bisbatdemenorca.org
9. La data màxima per entregar els cartells serà el dia

4 de març de 2021

10. El jurat estarà format pels membres del Secretariat per a les Vocacions i per algun
membre de l'àrea del laïcat.
La decisió del jurat és inapel·lable.
11. L'entrega de premis per conèixer el guanyador/a, es durà a terme a la parròquia o
centre escolar al qual pertanyin els membres guanyadors. El dia es concretarà en el
transcurs de la reunió del jurat anomenat per a l'elecció dels premis..
12. El cartell guanyador juntament amb els guanyadors d’edicions anteriors,
s’exposaran en el Seminari Diocesà de Menorca i es remetrà còpia a totes les
parròquies de la Diòcesi.
13. La dotació del premi és de 100 euros en material informàtic.
14. Els treballs es podran utilitzar de la manera que el Secretariat ho cregui convenient,
amb la menció, sempre, de l’autor o els autors.
15. El jurat resoldrà qualsevol supòsit no previst en aquestes bases.
16. Les persones que hi participin es responsabilitzen de complir les disposicions vigents
en matèria de propietat intel·lectual i del dret a la pròpia imatge, i declaren de
forma responsable que la difusió o la reproducció de l’obra en el marc de la
promoció i la informació d’aquest concurs no lesiona ni perjudica cap dret de la
persona concursant ni de terceres persones, i signaran un document que
s'adjuntarà a aquestes bases.
17. La participació en el concurs suposa l’acceptació d’aquestes bases.

Organitza:
Secretariat Diocesà per a les Vocacions.

AUTORITZACIÓ PER A LA CESSIÓ DE DADES
En compliment del Reglament General de Protecció de dades, l'informem del següent:
El responsable de les dades i imatges que es facilitaran amb la participació en aquest Concurs
Vocacional és el Bisbat de Menorca, concretament el Secretariat de Vocacions de l'Àrea del
Laïcat de la diòcesi de Menorca que presideix Mn. Juan Francisco Camps Serra, amb DNI
41509525E i resident actualment a Ciutadella de Menorca.
En nom de l'organització tractem la informació que ens facilita per tal de poder optar al premi
establert per aquesta entitat.
La finalitat d’aquest fitxer és facilitar la gestió de les dades i imatges que vostè ens aporta amb
l’objectiu de difondre i exposar, en cas de ser uns dels guanyadors del concurs, el vostre treball
al Seminari Diocesà de Menorca i també a les diverses parròquies de Menorca.
Les dades i imatges proporcionades es conservaran durant els anys necessaris per complir amb
el que queda establert a les bases de dit concurs.
Les dades no se cediran a tercers excepte en els casos que hem esmentat.
Vostè té dret a accedir a les seves dades personals, rectificar les dades inexactes o sol·licitar la
seva supressió quan les dades ja no siguin necessaris.
Dades que es recolliran: Nom, llinatges, data naixement, telèfon i adreça electrònica, centre
escolar i número de DNI
Destinatari de la cessió: Secretariat de Vocacions de l'Àrea del Laïcat de la Diòcesi de Menorca.
Finalitat: participar en el concurs de Cartell Vocacional 2021
Conseqüències de no cedir les dades: impossibilitat de participar en el Concurs.
Període de conservació de les dades: Al llarg de tot l’any 2021.
Direcció on poder exercir els seus drets: vocacions@bisbatdemenorca.org
Per els motius detallats anteriorment, ens dirigim a vostès per sol·licitar autorització per cedir les
dades esmentades dels seus fills/es.
Jo ______________________________________, com a pare / mare / tutor legal de
____________________________, titular de les dades sol·licitades:
□AUTORITZO
□NO AUTORITZO
la cessió de dades per la finalitat descrita.
Signat:

,

de

2022

