El traç de la Psicologia
Bases del concurs d'il·lustració
Quin és l'objectiu del concurs?
La Delegació Territorial de Lleida i la Comissió de Cultura del Col·legi Oficial de
Psicologia de Catalunya convoca un concurs d’il·lustració amb l’objectiu d'impulsar la
cultura i la creativitat, contribuint a l'expressió d'emocions, sentiments i reflexions a
través de la manifestació artística, donant-li cos en format físic.
En aquesta tercera edició, la temàtica del concurs és la Realitat Virtual present en les
nostres vides, en el nostre dia a dia en les relacions amb les persones, entesa en el
sentit més ampli.

Qui pot participar?
Col·legiats i col·legiades del Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya, i tots els
col·legiats i col·legiades dels col·legis professionals de l’àmbit sociosanitari de les
terres de Lleida: Col·legi Oficial de Treball Social (TSCAT), Col·legi de Pedagogs
(COPEC), Col·legi d’Educadores i Educadors Socials (CEESC), Col·legi Oficial de
Metges de Lleida (COMLL), Col·legi d’Infermeres i Infermers de Lleida (COILL) i la
Secció Territorial de Lleida del Col·legi Oficial de Fisioterapeutes.
Precol·legiats/des del COPC (en les condicions especificades per la precol·legiació al
COPC, incloient estudiants de Màster, postgrau, etc.).
Estudiants del grau de Psicologia de totes les universitats amb seu a Catalunya.

Quins premis hi haurà?
Premis per professionals:
1r premi: 400 €
2n premi: 200 €
3r premi: 100 €
Premi per estudiants del grau de Psicologia:
Únic premi: 200€
Les il·lustracions guanyadores i les preseleccionades s’exposaran a la Delegació
Territorial de Lleida del COPC i en altres espais de caire cultural.

Quin format i tècnica han de tenir les il·lustracions?
Cada dibuix o il·lustració es pot presentar en tècnica lliure (excloent tècniques digitals)
sobre paper DIN-A4, o en qualsevol altre suport, mentre es mantingui la mida. Pot anar
acompanyada de paraules o frase breu (fins a 40 caràcters).

Com s'han de fer les trameses?
Les il·lustracions cal enviar-les en format JPG o PDF al correu electrònic de la seu
de Lleida del COPC: copc.ll@copc.cat, indicant CONCURS D’IL·LUSTRACIÓ.
Alhora caldrà indicar les dades personals de cada participant: nom complet, adreça,
telèfon, correu electrònic i a quin Col·legi Professional s’està inscrit (amb el número
de col·legiació).
Posteriorment, es passarà a recollir la il·lustració dels 10 finalistes pel seu domicili.

Quin és el termini?
El termini de rebuda de les il·lustracions serà fins al 2 de setembre de 2022.
La Delegació Territorial de Lleida del COPC es posarà en contacte amb els guanyadors
durant el mes de setembre, i més endavant s’entregaran els premis, en un acte
formalitzat pel COPC.

Com es seleccionaran les il·lustracions guanyadores?
El Jurat estarà format per tres membres de la Junta Rectora de la Delegació de Lleida
del COPC i per dos artistes de l’àmbit gràfic.
Les decisions del jurat són inapel·lables, per la qual cosa no s’acceptaran reclamacions
ni cap recurs contra elles.

Quina difusió es farà de les il·lustracions?
Totes les il·lustracions presentades al concurs es compartiran a través de les xarxes
socials que disposa la Delegació de Lleida del COPC, amb la indicació del nom dels seus
autors.
Les il·lustracions premiades es publicaran a la web i a les xarxes socials del Col·legi
Oficial de Psicologia de Catalunya, amb la indicació del nom dels seus autors.
La Delegació de Lleida del COPC es reserva el dret de la utilització de les il·lustracions
premiades.

Normes generals
Només es permet presentar una il·lustració per participant.
Les il·lustracions premiades i finalistes podran reproduir-se en llibres, catàlegs, cartells
o qualsevol suport físic o digital, citant sempre el nom de l’autor, que cedeix
desinteressadament els drets de reproducció a l’organització del concurs per aquesta
finalitat. Aquesta cessió és de caràcter no exclusiu.

Clàusula protecció dades
D'acord amb el que disposen les normatives vigents en protecció de dades personals,
el Reglament (UE) 2016/679 de 27 d'abril de 2016 (GDPR) i la Llei Orgànica 3/2018, de 5
de desembre (LOPDGDD), les seves dades personals seran tractades sota la
responsabilitat de COL·LEGI OFICIAL DE PSICOLOGIA DE CATALUNYA amb la finalitat de
gestionar el present concurs "EL TRAÇ DE LA PSICOLOGIA". La legitimació per al
tractament de les seves dades és l'acceptació de les presents bases de participació en
el mateix. Les dades es conservaran durant no més temps del necessari per mantenir
la fi del tractament i quan ja no siguin necessaris per a tal fi, es suprimiran amb
mesures de seguretat adequades per garantir la pseudonimització o la destrucció total
dels mateixos. El/la participant garanteix que en cas que en la fotografia apareguin
persones, disposa de l'autorització corresponent per a la seva publicació, o del pare /
mare / tutor legal en cas que sigui un menor. Així com que, el/la participant és l'autor/a
de la fotografia presentada i no ha estat publicada amb anterioritat. En el cas de ser
guanyador/a del concurs, es publicaran tant la fotografia guanyadora com el nom del
guanyador/a, en els mitjans de comunicació, tant interns com externs, del COPC. Podrà
exercir els drets d'accés, rectificació, portabilitat, supressió, limitació i oposició al c/
Rocafort, 129 - 08015 BARCELONA (Barcelona). Email: lopd@copc.cat. Si considera que
el tractament no s'ajusta a la normativa vigent podrà presentar una reclamació davant
l'autoritat de control a www.agpd.es.
Dades de contacte del DPO: - email: dpo@copc.cat

La participació al Concurs implica l'acceptació d'aquestes bases.

