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PREMI “SA - FA ESPANYA 2016 – 17”

Participa en el concurs SAFA-ESPANYA!!!!
XXXI Edició Bases del concurs
El lema dels Col·legis de la Família Sa-Fa per al curs 2016-2017 és:

El treball consistirà en un marc de fotos gegant d’1m x 1,5m (tipus photocall), amb el qual,
els alumnes, es faran una foto amb el que ells entenguin com a la seva Sa-Família: poden ser
els seus amics, pares, professors..., i a l’entorn que considerin l’adequat.

1. Format
o Els treballs es presentaran en qualsevol material que pugui constituir un marc. El
marc es pot pintar, folrar, adornar amb diferents tipus d’accessoris, dibuixos, lletres...
o En tots els marcs hi ha d’aparèixer una referència a la Sa-Família.
o Els alumnes hauran de presentar el marc de fotos i també una cartolina DIN-4 blanca
amb la foto (20 cm x 25 cm) de la seva Sa-Família.

2. Als treballs hi haurà de figurar el nom i cognoms de l’autor/a, edat i curs.
3. S’haurà de tenir autorització expressa de les persones que apareixen a les fotografies si
són menors d’edat i/o no pertanyen a l’escola.
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4. Poden participar tots els alumnes dels Col·legis de la Família Sa–Fa quines famílies siguin
associades a l’AMPA SAFA.

5. Els treballs presentats a concurs són individuals (no es poden presentar treballs en
grup).

6. Els alumnes podran participar en una de les següents categories:
o Categoria A (Alumnes de 1r, 2n y 3r d’ESO)
o Categoria B (Alumnes de 4t d’ ESO i Batxillerat)

7. Els premis per cada categoria consistiran en:
o Trofeu commemoratiu del premi SA-FA Espanya 2016-2017.
o 100 € per al guanyador/a de cada categoria, viatge i estança, tant per al guanyador
de cada categoria com per als seus pares i un germà/na, si és el cas, a la ciutat en la
qual se celebri l’Assemblea Nacional de la Federació Espanyola d’Associacions de
Mares i Pares dels alumnes dels col·legis de la Sagrada Família, d’ara endavant
FEAMPA-SAFA o Federació. Aquest any és a Barcelona.
o 45 € per als treballs dels 10 finalistes

8. Els treballs s’hauran d’entregar a la Direcció del col·legi abans del divendres 20 de gener
de 2017. El Jurat qualificador de cada col·legi, seleccionarà un màxim de cinc treballs per
categoria.

9. L’entrega de trofeus tindrà lloc en el transcurs d’un acte oficial que se celebrarà el
dissabte 11 de març de 2017.

10. El Jurat serà nomenat per la Junta Directiva de la FEAMPA-SAFA i la seva decisió serà
inapel·lable. Així mateix, els autors dels treballs guanyadors autoritzen a aquesta
Federació per a la publicació dels mateixos en l’àmbit educatiu que li és propi.

11. Els treballs presentats quedaran en propietat de la FEAMPA-SAFA, que es reserva el dret
de publicació i ús, mencionant el nom de l’autor/a.

12. La Federació també podrà cedir-los a altres organismes de la institució per a l’ús que
creguin convenient.

13. AMPA subvencionarà el material utilitzat un cop s’hagi entregat el treball a Direcció,
amb un màxim de 15 €, presentant el tiquet a AMPA OBERTA (divendres de 17.15 h a 18
h). S’abonaran les despeses per ordre de presentació i fins a la quantitat destinada per
AMPA a aquesta finalitat.

Cordialment
L’equip AMPA SAFA-HORTA
Barcelona, novembre de 2016
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AUTORITZACIÓ DE CESSIÓ DE DRETS D’IMATGE D’UN MENOR D’EDAT

En ____________, ____ de __________________ de 201_

_____________________________________________________,
major
d’edat,
amb
_____________________
i
en
representació
del
seu
________________________________________________________________________

NIF
fill/a

Dona el seu consentiment per a la cessió dels drets d’imatge per a la difusió física o mitjançant Internet
amb motiu del PREMI “SA - FA ESPAÑA 2016 - 2017” XXXI Edició
CEDIM tots els drets d’imatge del nostre fill i AUTORITZEM a FEAMPA-SAFA a la lliure utilització de la
fotografia que se li ha realitzat al nostre fill per a presentar al concurs SAFA ESPAÑA.

Signat.:__________________

