Concurs de pintura
de l’Auca de

L’Ivan i
el Drac

L’Ivan i el seu avi Nicolai han anat al bosc
a buscar bolets i s’han aturat a menjar-se
un entrepà a la Pedra Gran.

L’Ivan se n’ha anat pel seu compte
muntanya amunt, i ha quedat més tard
amb el seu avi a la Pedra Gran. Si es
perden s’han de xiular.

L’Ivan ha vist un bolet molt gros al
capdamunt de la vall, vol anar a agafar-lo,
cau rodolant per terra i es fa fosc.

L’Ivan, agafa el bolet i veu una llum
dins d’una cova, s’hi acosta i a dins hi ha
un Drac que treu foc pels queixals i que
gemega de dolor, li fa mal una dent.

“Drac, si tajudo no em mengis”, diu l’Ivan.
Llavors, amb una corda, li arrenca la dent
negra que li feia mal i es fan amics. De cop
l’Ivan obre els ulls i es desperta.
BASES
1. Condicions per a la PARTICIPACIÓ
Per participar al Concurs de DIBUIX I PINTURA L’AUCA de l’Ivan i el Drac:
- Cal tenir menys de 12 anys i el permís exprés dels seus pares i/o tutors legals.
-	Emplenar TOTES LES DADES personals del full de participació de l’AUCA.
-	Emplenar totes les caselles de l’AUCA, dibuixant i pintant a color el espais de l’auca, i portar-los
a la Clínica Art Dental abans del dia 20 de juny de 2014.
2. Descripció dels premis
El jurat del CONCURS, escollirà entre els participants 3 guanyadors i atorgarà els següents premis:
- Primer premi. UNA BICICLETA de 26” (MTB) tipus Decathlon. Rockrider. apta per a nois i
noies de més de 10 anys, i la publicació de la seva AUCA guanyadora al DIARI DE CASTELLBISBAL en la contraportada i a la web de la Clínica Art Dental.
- Segon premi. UNA MOTXILLA amb material escolar i la publicació a la web de la Clínica Art
dental del seu dibuix.
- Tercer premi. UNA MOTXILLA amb material escolar i la publicació a la web de la Clínica Art
dental del seu dibuix.
Tots els participants tindran un DESCOMPTE ESPECIAL en tractaments odontològics infantils a la Clínica Art Dental, i els seus pares i/o tutors els obsequiarem amb el CARNET
FAMILIAR AMICS D’ART DENTAL.

Veu el seu avi que el busca i tornen a
casa. Era un malson. Quan mira per la
finestra rentant-se les dents veu els
estels en forma de drac a la fosca nit.
drets d’accés, de rectificació, de cancel·lació i d’oposició segons el que estableix la legislació vigent
de protecció de dades de caràcter personal. Per exercir aquests drets cal enviar una comunicació
en què s’indiqui el dret a exercir a La Clínica Art Dental Pl. Lluís Companys, 3, 08755 de Castellbisbal
o gerencia@art-dental.cat, adjuntant una fotocòpia o una imatge escanejada del DNI o document
equivalent del/de la participant i/o del pare, mare o tutor/a. Castellbisbal, abril de 2014.
Tot els dibuixos passaran a ser propietat de la Clínica Art Dental per a la seva difusió.

PREMIS
Primer premi
1 bicicleta

3. Lliurament de Premis
Reunit el Jurat del Premi, un responsable de la Clínica procedirà a comunicar als GUANYADORS
el veredicte i els premis atorgats. Aquests es lliuraran el dia 27 de juny de 2014 per la tarda de 17
a 20 h.
Clínica Art Dental farà públic els GUANYADORS pels seus mitjans: a la seu de la Clínica i/o a la adreça del Facebook: www.facebook.com/clínicadentalartdental i a la pagina web www.art-dental.cat.
Una vegada notificats el premis al guanyadors/es, si aquests no el volen acceptar o no s’adrecen a
recollir-lo abans del dia 1-07-2014, aquests premis es declararan deserts i els premis nuls a tots els
efectes, finalitzant així el Concurs.
4. Obligacions de l’organització
La Clínica Art Dental no es fa responsable de canvis en la disposició, dates del concurs o altres
incidències. La Clínica Art Dental no es fa responsable de qualsevol canvi que hi pogués haver en
els aspectes organitzatius o altres eventualitats amb el premi d’aquest concurs prenent les decisions
que cregui oportunes inclosa la anul·lació del mateix.

Segon i Tercer Premis
1 motxilla amb material escolar

5. Participació i cessió del originals
El fet de participar pressuposa l’acceptació d’aquestes Bases de participació, així com la cessió
dels drets i els originals participants així com la propietat intel·lectual plena en favor de la Clínica Art
Dental, sense cap dret a reclamar, ni cap indemnització per a la cessió.
6. Protecció de dades i drets d’imatge
Les persones guanyadores del premi, i el seus tutors/i/o pares autoritzen la Clínica Art Dental i a les
empreses col·laboradores a reproduir i utilitzar el seu nom i cognoms, així com la seva imatge, en
qualsevol activitat de comunicació de lliurament del premi i en qualsevol suport, digital, web, Facebook, etc. que estigui relacionada amb aquest concurs, per un període màxim de dos anys, sense
dret a cap tipus de remuneració o benefici, a excepció de l’entrega del premi guanyat.
Quan s’emplena la butlleta del dibuix i de participació al Concurs, les dades de caràcter personal
dels participants i dels seus tutors/pares son obligatòries per poder ser vàlida i, alhora, participar.
Qualsevol comunicació falsa o errònia donarà dret a desqualificar-la. Si fos el cas amb la conseqüent
exclusió del concurs i pèrdua del premi. Els pares i/o tutors en nom dels participants autoritzen a
tractar les seves dades, cedir-les i incorporar-les en un fitxer només per a les finalitats relacionades
amb aquest concurs i amb el seu consentiment per a rebre informació de futures promocions de la
Clínica Art Dental d’acord a la normativa legal vigent.

Pl. Lluís Companys, 3 · 08755 Castellbisbal

T 937 722 141

Si la Clínica Art Dental no disposa d’aquest consentiment, no es podran tractar les dades del/de la
participant i del seu tutor. La Clínica Art Dental garanteix el compliment ple i íntegre de les obligacions que disposen la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter
personal i el Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter
personal, així com d’altres mesures que protegeixin la privacitat de les dades. Es poden exercir els

www.art-dental.cat · dra.viviana@art-dental.cat

www.facebook.com/clínicadentalartdental

DADES
DIBUIXANT / NEN – NENA

PARE / MARE / TUTOR LEGAL

Nom 

Nom

Cognoms 

Cognoms 

Mòbil

Adreça 

Població

E-mail 

Edat 

