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10 premis que lliurarà el síndic de Greuges en les Corts Valencianes
Participants: Alumnat de Primària i Secundària
Tipus de treballs: Dibuixos sobre Drets Humans
Termini: 15 de Juny de 2012

col·labora:

IX concurs

En esta convocatòria poden participar tots els alumnes
d’ensenyament primari i secundari de la Comunitat Valenciana.

Els premis seran lliurats als guanyadors pel síndic de Greuges
i el president de Fundar en les Corts Valencianes.

Per a poder participar en el concurs, cada alumne ha de
presentar un dibuix original, fet amb qualsevol material o
tècnica, relatiu als drets humans. El dibuix s’haurà de presentar
en un full A4.

El jurat seleccionarà els 10 treballs millors, cinc de primària
i cinc de secundària, que seran premiats amb un tablet per
a cada persona guanyadora. El jurat també podrà concedir
les mencions honorífiques que considere oportunes, com
també declarar desert qualsevol dels premis.

Els treballs que siguen candidats a premi han d'arribar, abans
del 15 de juny de 2012, a l’adreça següent:

Fundar, carrer Fontcalent nº 1, 46023 -València.

Els treballs han d’anar firmats i acompanyats d’un sobre, en
l’exterior del qual cal fer constar: “Concurs Síndic de Greuges
de la Comunitat Valenciana 2012”, així com el curs en què

està matriculat l'alumne. Dins del sobre cal indicar el nom i
els cognoms del concursant, l’edat, el curs i el centre en què
està matriculat, com també el telèfon del centre. En lloc de
la firma es pot utilitzar un pseudònim.

El jurat del Concurs Síndic de Greuges estarà format per
persones amb una dilatada experiència en els àmbits artístic
o dels drets humans, i estarà presidit pel síndic de Greuges
de la Comunitat Valenciana. La decisió del jurat serà
inapel•lable.

Es podrà exigir que els guanyadors facen una exposició oral
sobre el seu treball.

Els treballs presentats passaran a ser propietat del Síndic de
Greuges. Així mateix, els noms i les fotografies de les persones
guanyadores podran ser publicats o difosos per esta institució.

La participació en el concurs implica l’acceptació de totes i
cadascuna d’estes bases, com també del criteri dels
organitzadors a l’hora de resoldre qualsevol qüestió que no
estiga prevista en les bases. Els concursants que siguen
menors d’edat han d’adjuntar al seu treball una autorització
dels pares o tutors legals, d’acord amb el formulari de l’annex
següent:

A fi de promoure el coneixement dels drets humans en l’àmbit
escolar de la Comunitat Valenciana, el Síndic de Greuges de
la Comunitat Valenciana, la Fundació de la Solidaritat i el
Voluntariat de la Comunitat Valenciana (Fundar) i l’ONG
Globalització dels Drets Humans convoquen el IX Concurs
Síndic de Greuges 2012, que es regix per les següents
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El Sr./La Sra. ___________________________________________________________,

com a pare/mare, tutor/tutora de/d’ __________________________________________,

l’autoritze a participar en el IX Concurs Síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana 2012,

i, per això, accepte les seues bases.

________________________, ____ de/d’ ______________________________de 2012.

Firma:

annex

bases:


