BASES LEGALS

CONVOCATÒRIA IL·LUSTRACIONS – LA MEVA ‘S’ –
DISSENY DEL TUBULAR DE LA MAGIC LINE 2018
L’il·lustrador Ignasi Blanch ha creat una ‘S’ de Solidaritat per al cartell de la cinquena edició de
la mobilització solidària Magic Line Sant Joan de Déu. Aquesta ‘S’ també serà la inspiració de
l’estampat del tubular que cada any regalem a tots els participants a la caminada i que, en
aquesta edició 2018, proposem que sigui dissenyat a base de totes les ‘S’ il·lustrades que ens
feu arribar, creant una obra col·lectiva.
Per fer difusió de la convocatòria i les propostes de ‘S’ rebudes es farà servir la web
(http://www.magiclinesjd.org/) i els seus perfils oficials de Facebook
(https://www.facebook.com/magiclineSJD), de Twitter (https://twitter.com/magiclineSJD) i
Instagram (instagram.com/magiclinesjd).
1.- Organitzador de la convocatòria:
La convocatòria “La meva ‘S’ – Disseny del tubular de la Magic Line 2018” està organitzada per
la Magic Line Sant Joan de Déu, mobilització solidària de l’Obra Social pertanyent a l’Orde
Hospitalari Sant Joan de Déu província Aragó-Sant Rafael amb CIF R-0800035H. Té àmbit
estatal i pretén fomentar la participació ciutadana envers aquesta mobilització solidària.
2.- Com participar?
Entre el 29/10/17 i el 25/11/17, Magic Line Sant Joan de Déu obrirà el termini de difusió i
recepció de les ‘S’ il·lustrades.
La convocatòria és oberta a la participació de qualsevol persona, sense cap límit d’edat i sense
cap altra limitació que la d’acceptar les indicacions que s’expressen tot seguit.
Les ‘S’ han de ser originals i inèdites.
Cada ‘S’ podrà ser realitzada per una persona individual o un grup de persones.
La temàtica ha de tenir relació amb el que significa la mobilització solidària Magic Line i els
valors de Sant Joan de Déu.
Les ‘S’ es poden il·lustrar a tot color utilitzant qualsevol estil o tècnica que permeti la seva
posterior impressió digital (sublimació) en tela.
El disseny de la ‘S’ ha de tenir en compte que la mida final de reproducció serà d’uns 4 cm
d’alçada. Cal evitar els traços molt fins.
S’admetrà un màxim d’UNA ‘S’ per autor o grup de persones abans de les 23.59h del 25 de
novembre de 2017.
La ‘S’ il·lustrada s’haurà d’enviar a l’adreça de correu barcelona@magiclinesjd.org i haurà
d’anar identificada amb el nom de l’autor o del grup d’autors i un telèfon de contacte.

La participació és lliure i gratuïta.
Els drets sobre les imatges presentades han de ser propietat de l’autor. En el supòsit que hi
hagi una vulneració de drets de tercers sobre aquestes imatges, l’autor serà responsable i
exonerarà la MAGIC LINE SANT JOAN DE DÉU de tota responsabilitat.
L’organització tractarà amb màxima cura i respecte les ‘S’ presentades, això no obstant, no es
fa responsable de les possibles modificacions en color i forma que puguin resultar del procés
d’estampació al tubular.
Magic Line Sant Joan de Déu adquireix els drets d’exposició pública de les ‘S’ rebudes, que
podrà reproduir amb motiu de la promoció actual o futura de la participació. Sempre que sigui
possible, es farà amb la menció expressa del nom de l’autor/s.

3.- Període de participació
Data d’inici: 29 d’octubre de 2017, a les 12:00h.
Data de finalització: 25 de novembre de 2017, a les 23:59h.
4.- Qui pot participar?
Qualsevol persona, sense cap límit d’edat, de forma individual o col·lectiva pot participar. És
una convocatòria oberta a il·lustradors o no, escoles, esplais, equips de la Magic Line, etc.
5.- Resolució
Un jurat format per l’il·lustrador Ignasi Blanch i dues persones de l’equip Magic Line Sant Joan
de Déu valoraran les ‘S’ rebudes per descartar aquelles que puguin tenir algun problema tècnic
en l’estampació o ser ofensives. Si el nombre de ‘S’ participants supera la capacitat del disseny
del tubular, el jurat seleccionarà les ‘S’ que formaran part del disseny del tubular per criteris
artístics i de missatge.

6.- Comunicació
Com no es fa públic el disseny del tubular fins el mateix dia de la caminada, NO es comunicarà
als participants, que la seva ‘S’ ha estat de les escollides per formar part del tubular. El dia de la
caminada Magic Line 2018 s’emplaçarà als participants a trobar-la. L’objectiu és aconseguir
una obra col·lectiva.

7.- Difusió a les xarxes socials
Des de la web i els tres perfils de xarxes socials de la Magic Line Sant Joan de Déu s’anima als
participants a compartir les seves ‘S’. Per tal motiu es recomana compartir-les mencionant el
perfil oficial @MagicLineSJD i l’etiqueta #LaMevaS.

8. Reserves i limitacions
Les dades hauran de ser facilitades pel participant de forma veraç. Qualsevol comunicació falsa
de dades personals donarà dret als organitzadors de la present CONVOCATÒRIA a desqualificar
la ‘S’ presentada. La Magic Line SJD queda eximida de qualsevol responsabilitat en el supòsit
d'existir algun error en la captura o transcripció de les dades facilitades pels propis participants
que impedís la seva identificació.
D’una banda, la Magic Line SJD es reserva el dret a desqualificar qualsevol participació que no
compleixi els següents requisits. D’altre banda els participants afirmen i garanteixen, pel que fa
a cada missatge que envien, que aquests no mostren el següent:
- contingut amenaçador, fals, mal interpretable, abusiu, difamatori, vulgar, obscè i/o
escandalós.
- continguts que violen els drets de les persones a la privadesa o a la publicitat
- continguts que inclouen marques comercials de tercers.

9. Acceptació i publicació de les bases
La participació en la CONVOCATÒRIA suposa l’acceptació de les presents Bases, així com
l’acceptació expressa a les decisions interpretatives que de les mateixes realitzi la Magic Line
Sant Joan de Déu.
Aquestes bases estaran a disposició del participant al Facebook de la Magic Line SJD i al seu
lloc web (www.magiclinesjd.org).

10.- Condicions generals
La Magic Line Sant Joan de Déu es reserva el dret d’excloure qualsevol usuari que cregui que
no està complint amb les condicions de participació o que està fent un mal ús o abús de la
promoció.
La Magic Line Sant Joan de Déu es reserva el dret de donar de baixa i eliminar automàticament
a qualsevol participant que faci servir perfils falsos o de procedència dubtosa. En aquests
casos, cancel·larem la seva participació.
S’entén per mal ús el no desenvolupament de qualsevol condició inclosa en aquestes bases.
Els usuaris, pel simple fet de participar, accepten aquestes bases i el criteri de la Magic Line
Sant Joan de Déu pel que fa la resolució de qualsevol incidència que pugui sorgir.
La Magic Line Sant Joan de Déu es reserva el dret de modificar, si fos necessari, les condicions
d’aquesta convocatòria per altres de similars característiques. En aquest cas, s’informarà de les
mencionades modificacions amb el mateix mitjà que la present promoció.

11. Dades de caràcter personal
Les dades de caràcter personal a les que pugui tenir accés la Magic Line Sant Joan de Déu
tindran exclusivament la finalitat de poder contactar amb els participants.
En cap cas seran objecte d’emmagatzematge en fitxers, cessió a tercers, ni per a ús propi de la
Magic Line Sant Joan de Déu ni de l’Obra Social de Sant Joan de Déu per a d’altres finalitats.
Una vegada finalitzada la caminada, si escau, les dades personals a les que s’hagi tingut accés
seran eliminades definitivament.
Les persones interessades podran exercir, en qualsevol moment, els seus drets d’accés,
rectificació, cancel·lació i oposició en relació a les seves dades de caràcter personal mitjançant
sol·licitud adreçada a les oficines de l’Obra Social Sant Joan de Déu (Puiggarí, 5-7, 4º, 08014
Barcelona) indicant clarament en l’assumpte Exercici de Drets LOPD.

12. Altres especificacions
En relació a Facebook, Twitter i Instagram, el participant exonera a aquestes xarxes socials de
qualsevol responsabilitat derivada de la present promoció i garanteix que és usuari de la
mateixa, o ho serà dins del període de vigència de la convocatòria i que ha acceptat o
acceptarà les seves Condicions Legals siguin generals o particulars, polítiques de privadesa o de
qualsevol altre tipus aplicables per aquestes xarxes socials, les quals poden ser diferents a les
presents Bases.
La Magic Line Sant Joan de Déu no assumirà cap responsabilitat per problemes o fallades
tècniques de les xarxes socials, línies telefòniques, sistemes informàtics, servidors, programari
o error de qualsevol missatge de correu electrònic destinat a la Magic Line Sant Joan de Déu.

