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 Presentació  
 
La Comissió de Joves del Col·legi Oficial de Gestors Administratius de Catalunya (en endavant 
COGAC) considera interessant organitzar un concurs de dibuix infantil per tal d’escollir el disseny 
de la felicitació de Nadal corporativa, i per donar a conèixer entre els nens i nenes que participen 
la professió de gestor administratiu. Les imatges guanyadores seran les portades de les postals de 
Nadal. 
 
Les postals seran enviades pel COGAC als col·legiats i empreses i institucions amb les quals en té 
relació, per correu postal i/o a través de la plataforma "e-mail marqueting", del seu web 
corporatiu .  
 
Les imatges publicades en l'esmentada plataforma, a on tots els gestors poden accedir dins de la 
seva àrea privada, podran ser utilitzades pels gestors per fer enviaments als seus clients i/o 
contactes, amb l'objectiu de felicitar-los les festes. 
  
Participants  
 
Tots els nens i nenes que ho desitgin.  
 
Categories  
 
Els dibuixos participants es dividiran en tres categories :  
Categoria A: que comprendrà els nens i nenes fins els 5 anys d'edat 
Categoria B: que comprendrà els nens i nenes  de 6 a 9 anys d'edat 
Categoria C: que comprendrà els nens i nenes de 10 a 14 anys d'edat 
 
Temàtica  
 
El tema dels dibuixos serà el Nadal i hauran d’incloure necessàriament el logotip dels gestors 
administratiu:  
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Tècnica  
 
Per a l'elaboració dels dibuixos es pot utilitzar ceres, tèmpera i retoladors i altres materials o 
tècniques, fent servir de preferència colors vius.  Els dibuixos hauran de realitzar-se en cartolina 
blanca o de color i mida DinA4, en format horitzontal. 
 
Presentació i terminis 
 
Al revers del dibuix, s’indicarà en majúscules el nom i els cognoms de l’autor/a, l’edat, l’adreça, el 
telèfon de contacte i un compte de correu electrònic, així com el nom i cognom del representant 
legal del menor.  És convenient que aquestes dades siguin transcrites per adults en el cas dels 
nens participants menors de 9 anys, per la seva millor comprensió. 
 
Cada participant podrà presentar el número de dibuixos que vulgui, tot i que només podrà 
presentar-ne un a concurs. Els dibuixos hauran de ser inèdits i no han d'haver estat premiats mai 
en cap certamen organitzat pel COGAC en el passat. 
 
El dia 2 de novembre de 2018, a les 14h serà la data màxima en la qual s'han d'haver rebut els 
dibuixos en les oficines del COGAC.  
 
Oficines de lliurament: 
 

Col·legi Oficial de Gestors 
Administratius de Catalunya  
Seu social  
Pl. Urquinaona, 6 planta   
08010 Barcelona  

 Col·legi Oficial de Gestors 
Administratius de Catalunya  
Delegació de Girona  
Sant Eugènia 11, 1r B  
17005 Girona  

 Col·legi Oficial de Gestors 
Administratius de Catalunya  
Delegació de Lleida  
Alcalde Areny 6, 1r  
25002 Lleida  

  

 

Premis  
 
Hi haurà un premi  al millor dibuix de cadascuna de les 3 categories.  
 

Jurat  
 
● El president del COGAC  
● El ponent de la Comissió de Joves Gestors Col·legi Oficial de Gestors Administratius de Catalunya  
● La Gerent del COGAC  
● Membres de la Comissió de Joves del COGAC 
 
En tot cas, el jurat podrà auxiliar-se en terceres persones.  
 
El jurat valorarà els dibuixos en funció de l'originalitat i la seva adequació al tema establert. El seu 
veredicte es comunicarà als participants via correu electrònic i/o via telefònica i es publicarà en 
xarxes socials i pàgina web del Col·legi. 
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Lliurament de premis  
 
Els premis seran lliurats en les oficines del COGAC en la data i hora convinguda amb la família del/la 
participant guanyador de cada categoria.  
 
Drets sobre els dibuixos  
 
El fet de participar en el concurs implica la cessió en exclusiva pels autors COGAC dels drets 
d'explotació sobre els dibuixos, incloent els drets de reproducció, recopilació en llibre, 
transformació, distribució i comunicació pública, pel màxim termini de temps que reconeix la llei a 
els titulars dels drets i per qualsevol mitjà o suport, inclòs Internet.  
 
Els dibuixos guanyadors quedaran en propietat de l’entitat organitzadora.  
 
La resta de dibuixos podran ser recollits a la Seu Social del Col·legi Oficial de Gestors Administratius 
de Catalunya, Pl. Urquinaona 6, planta 6a de Barcelona.  
 
Els dibuixos que no siguin recollits en un termini de 120 dies després de la finalització del període 
d’exposicions, quedaran en propietat de l’entitat organitzadora. L’organització tindrà cura de la 
conservació dels dibuixos, però no es farà responsable de qualsevol accident que de manera 
involuntària hi pugui haver.  
 
Dades personals  

Les dades personals dels participants en el CONCURS DE DIBUIX INFANTIL DEL COL·LEGI OFICIAL DE 
GESTORS ADMINISTRATIUS DE CATALUNYA i els dels pares o tutors legals que autoritzen la seva 
participació, seran inclosos en un fitxer de titularitat del Col·legi Oficial de Gestors Administratius de 
Catalunya.  
 
Totes les dades sol·licitades als participants i als seus pares o tutors legals calen per a la seva inclusió 
en el concurs i seran tractades en el marc de la finalitat de realitzar la gestió i organització del 
concurs. El nom i l’edat dels concursants podran ser objecte de comunicació pública en les 
actuacions aquestes o futures que pugui dur a terme Col·legi Oficial de Gestors Administratius de 
Catalunya, sempre que aquesta comunicació pública estigui relacionada amb la seva participació en 
el concurs.  
 
Queden reconeguts, no obstant això, els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, que 
podran ser exercits, prèvia acreditació de la personalitat o de la representació, en la direcció del 
Col·legi Oficial de Gestors Administratius de Catalunya, Pl. Urquinaona 6, planta 6a, 08010 
Barcelona.  
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Acceptació de les bases  
 
La participació en el concurs suposa l’acceptació plena d’aquestes bases, així com la submissió 
expressa a les decisions que pogués adoptar la organització del concurs als efectes de la 
interpretació o resolució de qüestions no recollides en aquestes.  

 


