COLEXIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE GALICIA

DELEGACIÓN DE SANTIAGO DE COMPOSTELA

I PREMIO “ARQUITECTURA PARA UN MUNDO MELLOR”
CONCURSO INFANTIL E XUVENIL

A VIVENDA IDEAL

CONCURSO INFANTIL E XUVENIL
A delegación de Santiago de Compostela do Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia convoca o
I Premio “Arquitectura para un mundo mellor” coa finalidade de dar a coñecer, entre os máis
novos, a importancia que ten a Arquitectura na calidade de vida da sociedade.
Nesta edición a convocatoria do premio realízase a través dun concurso de debuxo dirixido a
infantes e mozos, coa vivenda como protagonista.

LEMA: “A VIVENDA IDEAL”
O obxectivo destes premios é que os máis novos paren a reflexionar sobre como queren que
sexan os espazos onde viven: Están ben estes espazos? Axústanse ao que eu quero? Que
cambiaría?
A situación actual ha provocado que esteamos confinados nas nosas casas polo que tivemos
tempo de percorrer todas as súas habitacións buscando novos lugares de xogo, novos agochos,
espazos nos que estar só e espazos nos que estar co resto da familia. Puidemos xogar, ler,
pintar, soñar, imaxinar, correr, tocar un instrumento, bailar, cantar, estudar, cociñar, durmir,
comer, chatear con amigos e familia, e moito máis.
Tamén tivemos tempo para darnos conta de que cousas gústannos e que cousas non nos
gustan das nosas vivendas. Que botamos de menos? Se puideses como cambiarías a túa
vivenda? Como sería a vivenda ideal? Debúxaa!
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BASES DO CONCURSO

PARTICIPANTES:
O concurso está dirixido a nenos e mozos de ata 18 anos de idade.
Para poder participar no concurso cada participante deberá presentar un debuxo ou imaxe
orixinal, con calquera material ou técnica (sempre que permita a súa dixitalización) relativo ao
lema do concurso “A vivenda ideal”. O debuxo ou imaxe presentarase en formato dixital
(arquivos coas extensións: jpg, png ou pdf).
A participación no concurso conleva a autorización expresa para a difusión dos seus debuxos, a
través da prensa ou outros medios de comunicación.
O dereito a reprodución dos traballos presentados pasarán a ser propiedade da Delegación de
Santiago do Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia, quen os utilizará para a súa exposición ou
outras actividades dirixidas ao fomento da Arquitectura.
Os traballos orixinais (en formato non dixital) presentados seguirán sendo propiedade do
participante.
A participación no concurso implica a aceptación das presentes bases, así como do criterio dos
organizadores na resolución de calquera cuestión non prevista nestas bases.
Non poderá ser premiado ningún neno ou mozo que teña parentesco directo con algún
membro do comité organizador (xunta directiva da delegación de Santiago do COAG) ou con
algún membro do xurado.
En cumprimento da Lei Orgánica 3/2018, do 5 de decembro, de Protección de Datos Persoais e
garantía dos dereitos dixitais, a Delegación de Santiago de Compostela do Colexio Oficial de
Arquitectos de Galicia informará sobre as condicións de protección de datos na ligazón
correspondente na web do concurso.
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PRESENTACIÓN:
A Delegación de Santiago do Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia delegará nun Comité
Organizador a organización e coordinación do concurso.
FORMATO
Os traballos deberán presentarse en formato dixital (arquivos coas extensións: jpg, png ou
pdf). O tamaño máximo do arquivo será de 10 Mb. Para garantir a calidade da imaxe,
recoméndase unha resolución de 300 ppp.
DÚBIDAS E CONSULTAS
Poderán exporse dúbidas e consultas a través do formulario destinado para ese efecto na
páxina web arquitecturaparaunmundomejor.com.
XEITO DE PRESENTACIÓN
No momento de envío de todos os traballos, para poder identificalos correctamente, deberá
cumprimentarse o formulario de inscrición na web arquitecturaparaunmundomejor.com
NÚMERO DE PROPOSTAS
Cada participante poderá presentar, como máximo, tres propostas. Cada unha deberá ir nun
arquivo independente e poderán ter diferentes títulos.
ORIXINALIDADE
Os traballos presentados deberán ser orixinais. Quedarán descualificados os traballos que
quede evidenciado que non son orixinais.

CATEGORÍAS:
En función da idade do participante, deberá indicarse a categoría á que pertence:
-

1º CATEGORÍA:
2ª CATEGORÍA:
3ª CATEGORÍA:
4ª CATEGORÍA:
5ª CATEGORÍA:

ata 5 anos
de 6 a 9 anos
de 10 a 12 anos
de 13 a 16 anos
de 17 a 18 anos
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PREMIOS:
Outorgaranse dous Premios para cada categoría:
O primeiro premio de cada categoría será unha tarxeta – regalo por importe de 200,00 euros
en material de educación plástica ou libros.
O segundo premio de cada categoría será unha tarxeta – regalo por importe de 100,00 euros
en material de educación plástica ou libros.
Ademais, todos os participantes premiados recibirán un diploma acreditativo do mérito
alcanzado, emitido pola delegación de Santiago do Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia.
Habilitarase un proceso de mecenado para que as entidades que o desexen póidanse adherir á
convocatoria do concurso. Para iso deberán poñerse en contacto coa delegación de Santiago
do Colexio de Arquitectos de Galicia (xd.santiago@coag.es). As achegas destas entidades
traduciranse en premios para un maior número de participantes.

XURADO
O Comité Organizador do concurso designará ao Xurado que estará composto por arquitectos
e profesionais do mundo da educación cunha dilatada experiencia en ámbitos artísticos e será
presidido por un profesional do ámbito das artes gráficas de recoñecido prestixio.
En cada traballo presentado, o Xurado valorará os seguintes aspectos:
-

A idea que motiva o traballo presentado. O que o participante pensa sobre como sería
unha vivenda ideal, e que subxace reflectido no debuxo ou imaxe presentado.

-

A expresión gráfica, orixinalidade, creatividade, calidade artística ou dificultade técnica
en función da categoría e idade do participante.

O Xurado poderá conceder accésits, premios extraordinarios ou as mencións honoríficas que
considere oportunas. O fallo do xurado será inapelable.

PRAZOS:
O prazo de presentación de propostas ao concurso inicialmente previsto ata o 31 de maio,
prolongase ata o 14 de xuño de 2020.
A concesión dos premios comunicarase aos gañadores e publicarase na páxina web
arquitecturaparaunmundomejor.com no prazo dun mes a partir da finalización do prazo de
entrega.
Á súa vez, darase publicidade en prensa e a través das redes sociais da Delegación de Santiago
do Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia.
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INFORMACION SOBRE PROTECCION DE DATOS
Os datos necesarios que se recopilen para a xestión do concurso atenderán as seguintes
CONDICIONS
O Responsable do tratamento dos datos será o COLEXIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE GALICIA
CIF: CIF Q-1575005 B con enderezo na Praza da Quintana 1, Casa da Conga de Santiago de
Compostela.
A base legal para o tratamento dos datos será a intención de participar no concurso, os
participantes no concurso e os seus pais ou tutores deberán aceptala información sobre
protección de datos que se inclúe nos formularios habilitados para participar no concurso.
A finalidade do tratamento dos datos será xestionar o concurso, asignar os premios e publicar
as obras presentadas.
Os datos dos concursantes e o seu tutor legal se procede, serán incluidos na actividade de
tratamento CONCURSO (ARQUITECTURA PARA UN MUNDO MEJOR).
Os datos persoais poderán ser cedidos a entidades colaboradoras para a xestión dos premios e
a medios de comunicación para a difusión dos resultados do concurso. Asimesmo poderán
difundirse ou publicarse as obras presentadas mediante as redes sociaies e páginas web.
Os datos serán conservados mentras sea preciso para a finalidade do concurso ou durante os
anos precisos para cumplir coas obligaciones legais. Será de aplicación o disposto na normativa
de arquivos e patrimonio documental.
Os concursantes teñen dereito a acceder aos seus datos personais, así como a solicitar a
rectificación dos datos inexactos ou, no su caso, solicitar a súa supresión cando, entre outros
motivos, os datos xa non sexan necesarios para os fines para os que foron recollidos.
Poderán exercitarse estos dereitos, acreditando debidamente a súa identidade dirixéndose á
dirección do responsable do tratamiento arriba indicada ou a través da dirección de correo
electrónico: info@arquitecturaparaunmundomejor.com.
Se os interesados consideran que non obtiveron satisfacción plena no exercicio dos seus
dereitos, poderán presentar unha reclamación ante a autoridade nacional de control
dirixéndose a estos efectos á Axencia Española de Protección de Datos na rúa Jorge Juan, 6 –
28001 Madrid.
MEDIDAS DE SEGURIDADE. Tendo en conta o estado da técnica, os costes de aplicación, e a
natureza, o alcance, o contexto e os fines do tratamento, así como riscos de probabilidade e
gravidade variables para os derechos e liberdades das persoas físicas, o COLEXIO DE
ARQUITECTOS DE GALICIA aplica as medidas técnicas e organizativas apropiadas para
garantizar un nivel de seguridade adecuado ao risco.
INEXACTITUDE DOS DATOS OBTIDOS DIRECTAMENTE DO AFECTADO. Aos efectos previstos no
artigo 5.1 d) do Regulamento (UE) 2016/679, non serán imputables ao responsable do
tratamento os datos personais que sexan inexactos con respecto aos fines para os que se
tratan, se o interesado no exerceu o seu dereito de rectificación.

