
Concurs de
fotografia

Aquest és el teu concurs! 
PARTICIPA FINS A L ' 1 1  DE GENER DE 2021 

Tens entre 6 i  12 anys? 

Envia la teua fotografia a 
museros@equalitat.es

Museros amb la infància
CONVENCIÓ INTERNACIONAL DELS DRETS DE LA INFÀNCIA



Promoure valors posit ius: igualtat,  inclusió,
diversió, amistat,  cooperació.. .

Evitar tot t ipus de discriminacions i  v iolència.
Tota fotografia que siga discriminatòria o
violenta, serà desqualif icada.

Firmar el document de cessió d' imatge. 

Tindre entre 6 i  12 anys.

Estar empadronada o empadronat a Museros.

Tindre moltes ganes de jugar i  gaudir.

Quins són els 
requis i ts? 

Museros amb la infància
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Quina és la
temàtica? 

Aquest concurs està emmarcat en el
projecte Museros amb la infància, v inculat
amb la Convenció Internacional dels Drets
de la Infància.

Per aquest motiu,  la temàtica és un dels
drets fonamentals per a xiquetes i  x iquets:
jugar.

El joc és una eina essencial que afavoreix
l 'aprenentatge, la social ització i  les
habil i tats de cada persona. 

Per tant,  les fotografies han de ser
protagonitzades per xiquetes i  x iquets,
entre 6 i  12 anys, mentre juguen. 
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Com partic ipar? 
Una vegada real itzada i  seleccionada la
fotografia, s 'ha d'enviar un correu electrònic a
museros@equalitat.es,  abans de l ' 1 1  de gener de
2021, juntament amb la següent informació:

Fotografia.

Document de cessió d' imatge f irmat per la
persona o les persones que apareixen a la
fotografia i  les persones representants
d'aquestes.

Nom i cognoms.

Curs i  centre escolar.  

Telèfon de contacte.
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Quin serà el
procediment? 

Presentació de fotografies f ins a l ' 1 1  de gener de 2021.

L 'equip tècnic impulsor d'aquesta iniciativa real itzarà
una preselecció de fotografies,  per tal de descartar
aquel les que no compleixen amb els requisits.

A continuació, les fotografies escol l ides seran
publicades a les xarxes socials municipals per a iniciar
un procés de votació ciutadana, del 13 al 20 de gener
de 2021.

Es valoraran totes les interaccions i  es farà un sumatori
d'ambdues xarxes: Facebook i  Instagram.

S'atogarà un premi per cada cicle escolar.  Aquest serà
un lot de material escolar valorat en 100 € :
Pr imer cicle     1 r ,  2n i  3r de primària
Segon cicle     4t,  5é i  6é de primària 

Les fotografies més votades, seran exposades a les
dependències municipals.

Premis
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Autorització de
cessió d' imatge

INFORMACIÓ EN COMPLIMENT DE LA NORMATIVA DE PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS

Les seues dades personals seran utilitzades per a la nostra relació i prestar-li els nostres serveis. Aquestes dades són necessàries per a relacionar-
nos amb vosté, la qual cosa ens permet l'ús de la seua informació personal dins de la legalitat. 
Només el personal de la nostra entitat que estiga degudament autoritzat podrà tindre coneixement de la informació que li demanem. Així mateix,
podran tindre coneixement de la seua informació aquelles entitats que necessiten tindre accés a aquesta perquè li prestem els nostres serveis.
Igualment, tindran coneixement de la seua informació aquelles entitats públiques o privades a les quals estiguem obligats a facilitar les seues
dades personals amb motiu del compliment d'alguna llei.
No està prevista la transferència de la seua informació personal fora de l'Espai Econòmic Europeu.
Conservarem les seues dades durant la nostra relació i mentre ens obliguen les lleis. Una vegada finalitzats els terminis legals aplicables,
procedirem a eliminar-los de manera segura. 

En qualsevol moment pot dirigir-se a EQUÀLITAT o a l'Ajuntament de Museros per a saber quina informació tenim sobre vosté, rectificar-la si fora
incorrecta i eliminar-la una vegada finalitzada la nostra relació, en el cas que això siga legalment possible. També té dret a sol·licitar el traspàs de
la seua informació a una altra entitat (portabilitat). Per a sol·licitar algun d'aquests drets, haurà de realitzar una sol·licitud escrita a la nostra
adreça, juntament amb una fotocòpia del seu DNI, per a identificar-li:
José Luis Sahuquillo Orozco (EQUÀLITAT, participació i igualtat)
Carrer Verge de la Cabeça, 42, 4t-12, CP 46014, València 

En cas que entenga que els seus drets han sigut desatesos per la nostra entitat, pot formular una reclamació en l'Agència Espanyola de Protecció
de Dades (www.agpd.es).

PERMISOS ESPECÍFICS (MARQUE LES CASSELLES):

Consent que s'utilitze el meu número de telèfon perquè EQUÀLITAT, participació i igualtat comunique amb mi mitjançant la plataforma de
missatgeria multiplataforma WhatsApp o SMS, per millorar així la rapidesa i eficàcia de les diferents gestions i comunicacions.

Consent que s'utilitze la meua imatge per a la seua publicació a les xarxes socials amb la finalitat especificada en la campanya objecte de la
cessió de dades i imatge.

Consent la publicació de la meua imatge en Internet i altres mitjans similars per a difondre els materials del concurs, EQUÀLITAT, participació i
igualtat i l'Ajuntament de Museros.

Consent la cessió de les meues dades personals a l'Ajuntament de Museros i a EQUÀLITAT, participació i igualtat a l'efecte del tractament
d'imatge per a les tasques de comunicació i màrqueting.

Consent l'enviament de les meues dades personals a l'Ajuntament de Museros i a EQUÀLITAT,  participació i igualtat a l'efecte del tractament
d'imatge per a les tasques de comunicació i màrqueting.

Podrà retirar aquests consentiments en qualsevol moment.�
Si no marca algun dels consentiments, és possible que no puguem prestar-li els nostres serveis.

Firma de la persona representant (pare, mare, tutor o tutora):

Nom i cognoms de la persona representant: ...........................................................................................................................
DNI: ...........................................

Nom i cognoms de la xiqueta o del xiquet participant: .................................................................................................................


