
Nom

Edat anys

Dades del pare/mare/tutor:

Nom

Cognoms

Telèfon

E-mail

Població

La entrega d’aquest document emplenat és indispensable per a la participació en el 
concurs. Omplint les dades, el pare, mare o tutor del participant autoritza la cessió de 
les seves dades a FARMÀCIA COLLDEFORN. 

En viEn virtut d’ allò establert a la Llei 15/1999 i la LSSICE 34/2002, li informem que les 
seves dades formen part d’ un fitxer titularitat de FARMÀCIA COLLDEFORN, CB amb la 
finalitat de gestionar la relació comercial. La informació enregistrada s’ utilitzarà per 
informar-li, per qualsevol mitjà electrònic o postal de les novetats de la companyia. 
Vostè pot exercir els seus drets d’ accés, rectificació, cancel•lació i oposició a la 
següent adreça: RDA. O'DONELL, 11-13 – 08003 MATARÓ o en el correu electrònic 

Dades del nen o nena participant

BASES DEL CONCURS 

1 PARTICIPANTS 

Es podran presentar tots els nens o nenes fins a 12 anys que entreguin el seu dibuix 
fins el 23 d’abril a la Farmàcia Colldeforn amb totes les dades omplenades. 

2 TÈCNICA 

La tècnica de dibuix és totalment lliuLa tècnica de dibuix és totalment lliure, es pot utilitzar qualsevol tipus de tècnica 
(aquarel·la, llapis, ceres..., etc.) sempre que s’adapti a l’espai destinat al dibuix dels 
documents de participació (a l’anvers d’aquest document).

3. TEMA 

El tema del dibuix haurà d’estar relacionat amb la Diada de Sant Jordi.

4. PREMI I JURAT

Es constituirà un Jurat format per tEs constituirà un Jurat format per tres persones de l’equip de Farmàcia Colldeforn. Els 
membres del Jurat triaran els tres millors dibuixos els quals tindran un obsequi com a 
premi. 
 
5. COMUNICACIÓ GUANYADORS
 
Els guanEls guanyadors del concurs es publicaran al Facebook de Farmàcia Colldeforn 
(https://www.facebook.com/farmaciacolldeforn) i es comunicarà personalment amb 
els seus pares/mares o tutors per telèfon o correu electrònic.

6. DRETS D’AUTOR

Els autors i autores dels dibuixos participants cedeixen gratuïtament els drets de 
reproducció, distribució, comunicació pública i transformació a Farmàcia Colldeforn. 

7. RESOL·LUCIÓ FINAL. 

El jurat haurà de El jurat haurà de resoldre qualsevol incidència que es pugui produir. La resol·lució final 
serà irrevocable. El fet de participar en aquest concurs implica l’acceptació d’aquestes 
bases. 


