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BASES DEL CONCURS DE DIBUIXOS SOBRE DIVERSITAT FAMILIAR 2022

1. Persones participants
Aquest concurs es dirigeix a quantes persones desitgen participar, d’entre 6 i 15 anys i sempre
que residisquen a l'Estat espanyol.
2. Obres
El tema del dibuix girarà al voltant de la diversitat familiar.
Les obres hauran de ser originals, inèdites i presentar-se en format digital. Se signaran amb un
pseudònim i no es proporcionaran dades personals fins que haja sigut feta la selecció del dibuix
guanyador.
Els dibuixos hauran de fer-se en format A4 o A3. Es podrà utilitzar, llapis, bolígraf, retoladors o
pintura i podrà ser en color o en blanc i negre.
Cada dibuix haurà de presentar-se acompanyat del qüestionari del concurs, en el qual es
facilitarà la següent informació:
- pseudònim
- correu electrònic
- títol del dibuix
- breu resum de la idea darrere del dibuix (màxim 3 línies)
- edat de la persona autora
Pots accedir al qüestionari punxant ací: https://forms.gle/WY9F1qCDy1S7BhyN8
Les obres s'enviaran en format electrònic i en pdf, mitjançant correu electrònic, a la següent
adreça: social6@lambdavalencia.org
3. Avaluació/puntuació
Es tindran en compte els següents aspectes en l’avaluació de l'obra:
● Aspectes formals (format i material): 1 punt.
● Visibilització de les famílies diverses: 3 punts.
● Originalitat i creativitat de l'obra: 2 punts.
● Interseccionalitat dels personatges (diversitat cultural, ser part del col·lectiu LGTB+,
diversitat de cossos, salut mental, intergeneracionalitat...): 2 punts.
● Impacte visual: 2 punts.
4. Dates
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El termini màxim de presentació de les obres serà el dia 15 de setembre. Qualsevol dibuix
rebut amb posterioritat a aquesta data no serà tingut en compte.
El 15 d'octubre es publicarà la resolució del jurat i l'obra guanyadora. Totes dues informacions
es faran públiques en la pàgina web de Lambda (lambdavalencia.org), així com en les xarxes
socials de l'entitat. El dibuix estarà penjat en la pàgina web durant els mesos d'octubre i
novembre.
5. Jurat
El jurat estarà format per 4 persones pertanyents a l'entitat, en concret:
● La persona tècnica encarregada del programa de Famílies Diverses de Lambda.
● La persona responsable de Comunicació de Lambda.
● Una persona membre de la Comissió Executiva de l'entitat.
● Una persona membre de la Comissió Directiva de l'entitat
Aquestes persones seran qui puntuen les obres segons els criteris de puntuació detallats en
l'apartat d’avaluació/puntuació d'aquestes bases (3).
6. Premi
Hi haurà dues persones guanyadores. Per a triar-les es dividiran a les participants en dos grups i
es triaran entre elles. El primer grup inclourà a les persones de 6 a 10 anys i el segon a les
persones d’11 a 15 anys. El premi serà un lot de llibres sobre diversitat adaptat al rang d'edat
d’aquests grups.
Abans de l'enviament del premi, les persones guanyadores hauran d'enviar per correu postal el
seu dibuix en format físic a la seu de Lambda, amb adreça Av. del Primer de Maig, 55, 46017
València. Una vegada s'haja rebut el dibuix, Lambda es posarà en contacte amb la persona
seleccionada mitjançant el correu electrònic facilitat en el qüestionari del concurs, amb
intenció d'obtenir les dades personals necessàries per al tràmit.
7. Cessió de drets de les obres
Les persones participants responen davant LAMBDA de l'autoria i originalitat de l'obra, i
assumeixen la responsabilitat de qualsevol reclamació que, en aquest sentit, pogueren efectuar
terceres persones.
Les persones participants cediran a LAMBDA els drets de reproducció i difusió, comunicació
pública i qualssevol altres drets necessaris per a la difusió total o parcial del mateix en suport
digital, per a tothom i durant els mesos d'octubre i novembre de 2021.
8. Protecció de dades
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Per a poder recollir dades personals per a aquesta activitat o projecte, necessitem que totes les
persones que vulguen participar en el concurs lligen atentament la nostra política de protecció
de dades. Pots llegir-la en aquest enllaç: https://bit.ly/3wTvStV
Aquelles persones que vulguen participar en el concurs hauran d'haver llegit prèviament i
acceptat la llei de protecció de dades de Lambda, deixant constància completant aquest
formulari: https://forms.gle/TpcyYNwpRwW7zB2m8
9. Consentiment
La participació en aquest concurs implica la plena acceptació de les seues bases.
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