
 

II CONCURS DE DIBUIX INFANTIL "L'HABITACIÓ DELS 

MEUS SOMNIS" 

 

Bases del concurs 

Concurs de dibuix infantil "L'HABITACIÓ DELS MEUS SOMNIS 

2017" 

Mobiprix convida a participar a tots els nens i nenes d'entre 3 i 12 anys d'edat, ambdues 

incloses, al II CONCURS DE DIBUIX INFANTIL "L'HABITACIÓ dels meus SOMNIS 2017". 

BASES: 

 Primera.- Dinàmica i Bases 

Mobiprix organitza el I concurs de dibuix infantil "L'habitació dels meus somnis 

2017" que tindrà inici efectiu el dia 28 de novembre de 2017 i finalitzarà el dia 4 

de gener de 2017, ambdós inclosos. 

Només s'acceptaran dibuixos realitzats en fulls habilitats per al concurs, poden 

descarregar-les al web de Mobiprix (mobiprix.com) per a la seva impressió. 

També podran ser recollides a qualsevol de les botigues Mobiprix. 

El Lliurament del dibuix participant es realitzarà sempre als establiments 

Mobiprix. 

Només es podrà presentar un dibuix per participant. 

Segona.- Objectiu del concurs 

Mobiprix convida a participar a tots els nens i nenes compresos entre les edats 

de 3 a 12 anys, ambdues incloses. L'Objectiu és incentivar la participació al 

concurs de dibuix "L'HABITACIÓ dels meus SOMNIS 2017" oferint el premi al 

guanyador que decideixi el jurat i desenvolupar la creativitat infantil. 

Tercera.- Participants 

Hi participaran els dibuixos dels nens/es que ho desitgin de 3 a 12 anys, ambdós 

inclosos, en una ÚNICA categoria. 

Quarta.- Tècniques i Realització del dibuix 



El dibuix s'ha de fer sobre la plantilla que es posa en descàrrega gratuïta des del 

web de Mobiprix destinada a aquest efecte, on també es troben aquestes bases. 

L'ús de la plantilla és obligatori per facilitar que tots els participants estiguin en 

igualtat de condicions i no és deixin cap de les dades necessàries per a 

participar. 

L'organització es reserva el dret a desqualificar els dibuixos que no compleixin 

amb els criteris d'aquestes bases. 

La tècnica serà lliure, podent-se utilitzar aquarel·les, ceres, llapis de colors, etc. 

Les plantilles poden descarregar-se i imprimir-se sobre qualsevol suport que 

respecti les dimensions A4 (format internacional): 29,7 x 21 cm. Es podran 

recollir també els fulls de concurs a les botigues Mobiprix, sense cap cost. 

Cinquena.- Dades 

Els participants inclouran les dades necessàries requerides per poder identificar-

se. Les dades seran les Següents: 

• Nom i cognoms 

• Edat 

• Població 

• Telèfon de contacte 

• email familiar 

• aprovació de la Newslater de Mobiprix (novetats, ofertes i promocions, MAI 

spam) 

• aprovació per a l'ús i drets d'exposició de les obres lliurades 

• aprovació per a l'ús del nom del guanyador/a per a promoció del concurs 

(nom i inicials dels cognoms) 

Únicament s'admetrà 1 dibuix per a cada nen/a participant. 

Mobiprix s'acollirà rigorosa i estrictament a la LOPDCD 

15/1999, de 13 de desembre (Llei Orgànica de Protecció de 

Dades de Caràcter Personal) per a la total seguretat de tots/es 

els/les participants i les seves famílies. 

Sisena.- Termini de lliurament  



El termini de presentació s'inicia el 28 de novembre de 2017 i acabarà el dia 4 

de Gener de 2018 les 20:30 hores. No es precisarà d'inscripció prèvia al 

lliurament de l'obra. 

Setena.- Difusió  

Els dibuixos passaran a ser propietat de Mobiprix i seran pujats i publicats al 

blog de Mobiprix, a Facebook, Google Plus i queda disposada la possibilitat de 

qualsevol ús promocional que Mobiprix vaig realitzar amb les obres descartant 

la venda i/o obtenció de beneficis de venda de les mateixes. 

Vuitena.- Premis  

S'estableix com a premi una composició de la col·lecció de mobles juvenils 

Montcada de Mobiprix, la mateixa que apareix a la làmina "juv-mont-04" del 

catàleg d'aquesta col·lecció, valorada en 431 €, que consta de: 

-llit niu amb llit secundari d'arrossegament (sense matalassos, només inclou el 

somier del llit d'arrossegament) 

-armari de portes batents i calaix inferior 

-estantería amb trasera i divisor 

Els colors d'aquesta composició seran a triar pel guanyador / a d'acord amb les 

possibilitats del programa. 

Novena.- Jurat  

El jurat estarà compost per: 

-Gemma Sala (psicóloga infantil) 

-Raquel Miranda (pintura y arts plàstiques) 

-Víctor González (arquitecto) 

La decisió del jurat es farà públic el dia 7 de Gener de 2017 a la web de Mobiprix 

ia la seva pàgina de Facebook. 

Es contactarà pels mitjans facilitats pel guanyador/a durant un període de 4 

setmanes. Si passades aquestes quatre setmanes no s'ha pogut contactar amb 

el guanyador / a el premi passarà al segon classificat/a, quedant desert si 

tampoc es pogués contactar amb aquest/a en el termini d'una setmana. 

Desena.- Lliurament de premis  

El lliurament del premi es farà en acord amb el guanyador/a. 



Onzena.- Protecció de dades  

Les dades personals facilitades pels concursants seran incorporades a un fitxer 

de dades de caràcter personal la finalitat del qual és la identificació dels 

mateixos. Les dades incorporades al fitxer no seran cedits, excepte en els casos 

que preveu la llei. El responsable del fitxer és Mobiprix i l'adreça on la persona 

interessada pot exercir els drets d'accés i rectificació, cancel·lació i oposició 

davant el mateix és a la Ronda Santa Maria n.2 de Barberà del Vallès (CP 08210) 

de tot això s'informa en compliment de l'article 5 de la Llei Orgànica 15 / 1.999, 

de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal. 

Dotzena.- Acceptació de les bases  

La participació en aquest concurs suposa l'acceptació de totes i cadascuna de les 

bases del concurs 


