8è Concurs Infantil de Punts de Llibre per escoles d’Abacus cooperativa
Bases del concurs
Condicions generals de la promoció
ABACUS S.C.C.L, amb el propòsit de d’acostar la cultura i la tradició al món de
l’educació, impulsa el Concurs de Punts de Llibre de Sant Jordi entre els alumnes de
les escoles de cicle infantil i primària.
Els guanyadors d’aquesta edició seran la imatge dels punts de Sant Jordi que Abacus
cooperativa regalarà el Sant Jordi de 2018.
Objectius del concurs
- Apropar els més petits a la festivitat de Sant Jordi a partir d’un objecte que es
relaciona amb la lectura i els llibres com és un punt de llibre.
- Estimular la participació creativa dels nens i nenes en la creació d’un punt de llibre.
- Treballar els elements de la natura i relacionar-los amb una activitat plàstica.
- Fomentar el treball dins de l’aula.
1. Àmbit territorial
Catalunya i les Illes Balears. Qualsevol escola que porti els punts de llibre dels
seus alumnes a una botiga Abacus o els lliuri al seu gestor comercial entrarà
dins la convocatòria.
2. Data d’inici i acabament de l’acció
Les escoles que vulguin participar en aquest concurs hauran de lliurar els seus
punts de llibre dels seus alumnes per categories entre el 13 de març i el 28
d’abril de 2017.
Es comunicarà els guanyador/es durant la primera setmana de Juny 2017.
3. Organitzador de la promoció
L’organitzador d’aquesta promoció és Abacus S.C.C.L amb domicili social al
carrer Perú 186, 08020 de Barcelona, i prevista de C.I.F. número F-08226714.
4. Procediment del concurs
 Qui hi pot participar?
Tots els alumnes que realitzin el punt de llibre segons aquestes bases i
posteriorment siguin lliurats els treballs a les nostres botigues o als nostres
gestors/es.


Categories
 1a categoria: educació infantil (P4 i P5)
 2a categoria: cicle inicial i mitjà d’educació primària



Requeriments dels punts de llibre
El punt de llibre s’ha de realitzar individualment. Es tracta d’un treball
que els alumnes han de realitzar coordinats i dirigits pels seus
professor/es. Es pot presentar únicament un treball per alumne.











Format: Cartolina blanca o de colors
Mida: 18 cm x 4,5 cm
Idioma: No s’exclou l’ús de cap llengua en el cas que s’inclogués
algun tipus de text en la realització del treball.
Temàtica: El punt pot estar inspirat en temes de la natura (flors,
arbres, plantes, animals, boscos, etc.) o en la llegenda de Sant
Jordi. Aquests temes es poden relacionar amb elements literaris.
Tècnica i il·lustracions: Realitzades a una cara exclusivament,
amb llapis de colors, retoladors, ceres, acrílics o aquarel·les.
Queden excloses tècniques com el collage, scrapbooking,
relleus i/o troquels.
Dades personals: al revers del punt de llibre ha d’aparèixer la
següent informació:
o Nom i cognom del nen o nena
o Edat
o Curs que fa
o Nom de l’escola
o Nom del tutor/a
o Població d’on és l’escola
o Telèfon contacte escola

Presentació del punts de llibre
Els punts de llibre de cada classe s’hauran de lliurar dintre el termini
establert en aquestes bases a una botiga Abacus o a un gestor/a
comercial de la cooperativa, dins d’un sobre A-4 o foli i indicar en el
revers les següents dades:
 el nom de l’escola,
 el curs,
 un nom de contacte,
 un e-mail de contacte del professor/a,
 i categoria del concurs a la qual opta

5. Assignació i entrega de premis


Criteris del jurat
Un jurat format per professionals del món de l’educació, de la literatura
infantil i juvenil i del disseny de la cooperativa valoraran els treballs pre
seleccionats tenint en compte la creativitat, l’originalitat i la temàtica.



Guanyador/es
Entre tots els participants es triaran 3 guanyadors per a cada categoria:
 3 guanyadors per a la 1a categoria
 3 guanyadors per a la 2a categoria



Premis
Els 6 guanyador/es rebran una producció exclusiva del seu punt de
llibre per a què puguin repartir a la classe, amics, professors, familiars...
i un lot de productes Abacus.
A més a més, Abacus farà la producció dels punts de llibre guanyadors i
els regalarà a tots els seus socis a les botigues durant el Sant Jordi
2018.

6. Política de privacitat
Abacus cooperativa es compromet a tractar les dades obtingudes en
compliment de la Llei Orgànica de Protecció de Dades (LOPD), tal i com
s’especifica en la seva política de privacitat recollida en aquest enllaç:
http://abacus.coop/ca/condicion-legals-i-de-privacitat/

Tots els punts de llibre que s’enviïn amb voluntat de participar en aquest
concurs han de ser originals. Els participants hauran de ser els legítims titulars
dels drets o haver obtingut, en cas necessari, les autoritzacions o permisos
adequats per a la obtenció i/o difusió del material utilitzat i/o creat.
Abacus cooperativa no es farà responsable de qualsevol reclamació o
requeriment en relació a la infracció dels drets de propietat intel·lectual o
industrial, de drets d’imatge o en relació al tractament de dades de caràcter
personal.
Els guanyadors cediran per complet els drets d’explotació, divulgació i edició a
Abacus cooperativa per temps indefinit. Contemplant la possibilitat de que
aquest punt sigui emprat per futures campanyes comercials d’Abacus
cooperativa.
7. Comunicació
Abacus cooperativa es reserva el dret de comunicar amb diferents mitjans
publicitaris i en la pàgina web d’Abacus cooperativa el nom de l’escola
guanyadora i els alumnes guanyadors.
L’acte de recollida del premi serà enregistrat i gravat reservant-se Abacus
cooperativa el dret de publicar les fotografies relacionades amb l’entrega de
premis i els seus participants.

8. Límit de responsabilitats:
Excepte que la Llei especifiqui expressament el contrari, Abacus cooperativa no
serà responsable pels danys i perjudicis que pogués patir el guanyador amb
motiu de la participació en el present concurs o per l’ús inadequat dels premis.
9. Consideracions finals:
La decisió del jurat serà inapel·lable.
Els treballs no premiats es podran demanar a partir del 19 de juny de 2017. Per
fer-ho, caldrà avisar al vostre gestor/a comercial corresponent per telèfon o per
correu electrònic.

