
BASES DEL CONCURS “ESTIMA CABRERA” (edició 2023)

Tema
Vet aquí que una vegada a Cabrera...

Aquest any us proposem que feu volar la vostra imaginació per escriure un Conte Infantil basat en el Parc
Nacional Maritimoterrestre de l'arxipèlag de Cabrera.

Requisits del Conte Infantil
Requisits comuns a tots els formats (text, conte il·lustrat o còmic)
 Ha d’anar dirigit al públic infantil
 Ha de ser presentat tant en format físic com electrònic (PDF)
 A la pàgina inicial, ha d’indicar el títol del conte, el nom de l'escola i el curs participant.
 Ha de reflectir alguns dels valors naturals, històrics o culturals del Parc Nacional.

Requisits específics del conte en format il·lustrat o còmic:
 Ha de tenir una extensió entre 10 i 40 pàgines
 Les pàgines han d’estar numerades

Requisits específics del conte en format text: 
 Ha de tenir una extensió entre 400 i 1800 paraules
 Les pàgines han de ser en format A4
 El text ha de tenir un interlineat d'1,5
 La font ha de ser Arial o Times New Roman mida 12 
 Les pàgines han d’estar numerades 

No oblideu seguir aquestes premisses, però la resta és lliure i ho deixem a la vostra imaginació.

Presentació d’obres i termini
Per participar i tenir una comunicació més fluida, cal emplenar el següent formulari abans de dia 4 d’Abril
2023 : Formulari Concurs Estima Cabrera 2023

Les obres han de ser presentades tant en format físic com electrònic (PDF) abans de dia 5 d’Abril 2023.

Per lliurar la vostre obra en format electrònic (PDF) es pot fer al correu electrònic: 
guiesparcnacionalcabrera@gmail.com 

Per lliurar la vostre obra en format físic es pot fer a:

Oficina del Parc Nacional de Cabrera, de dilluns a divendres de 8 a 14h 
(Carrer Gremi de Corredors, 10, 1er Pis, Polígon de Son Rossinyol 07009 Palma)

Categories
El concurs comptarà amb dues categories:

 Tercer cicle d’Educació Primària
 Educació Secundària Obligatòria

Premis
Per a cada una de les categories hi haurà els següents premis:

 1r premi: viatge a Cabrera per a tot el grup classe guanyador i 3 mestres/professors acompanyan ts
(inclou el transport en bus des del centre educatiu fins a la Colònia de Sant Jordi i en barca fins a

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd_aYzK2F_1WVLx6qrYhuSVmenZcfsUJ0YSmAn6lM793mACvQ/viewform


Cabrera (*); s’ha de fer durant el curs escolar 2022/2023). 
 2n premi: visita al Centre de Visitants per a tot el grup classe i 3 mestres/professors acompanyants

(inclou el transport en bus d’anada i tornada entre el centre educatiu a Mallorca i Colònia de Sant
Jordi; s’ha de fer durant el curs escolar 2022/2023). 

 3r premi: un obsequi del PN de Cabrera per al grup classe.

(*) Per grups de centres educatius de MENORCA, EIVISSA I FORMENTERA: el premi també inclou el
transport fins a Mallorca.

Jurat i Criteris de valoració
Estarà integrat per personal de la Conselleria de Medi Ambient i Territori del Govern de les Illes Balears.

Es valorarà
 Originalitat 
 Complexitat 
 Referència i veracitat dels valors del Parc Nacional 
 El treball col·laboratiu dels membres del grup classe

Guanyadors
La resolució dels treballs guanyadors es farà el dia  28 d’Abril 2023.  Es comunicarà als guanyadors per
correu  electrònic  i  també  es  publicarà  a  les  xarxes  socials  del  Parc  Nacional
(www.facebook.com/PNCabrera/)

Cessió de drets
Les obres lliurades no seran restituïdes.

En participar en el concurs, el grup classe afirma que la seva obra és un treball original, que són propietaris
del treball i que cap tercer és propietari, ni té copyright o marca registrada de l'obra presentada, ni ostenta
cap dret de propietat industrial o intel·lectual sobre l'obra presentada. 

La participació  en el  concurs  implica  la  cessió a  la  direcció del  Parc  Nacional  maritimoterrestre de
l'Arxipèlag de Cabrera dels drets de reproducció, distribució, comunicació pública i transformació sobre
les obres presentades, d'acord amb la legislació sobre propietat intel·lectual.

Els grups de classe participants eximeixen de qualsevol demanda o reclamació formulada per part de tercers
sobre cap vulneració de dret de propietat industrial o intel·lectual relacionada amb l'obra presentada.

Política de privacitat 
Als efectes establerts a la Llei Orgànica de Protecció de Dades, informem que les dades recollides a través
dels treballs presentats seran incorporats a un fitxer públic temporal de dades de caràcter personal, denominat
«Registre  de  grups  de  classe  participants  en  el  Concurs  Estima  Cabrera  22/23»,  tenint  com  a  únics
destinataris del mateix els membres de la direcció del Parc Nacional maritimoterrestre de l'Arxipèlag de
Cabrera encarregats de la gestió del concurs i el Jurat, per a la selecció dels finalistes.

Un cop finalitzat el concurs i lliurats els premis, aquestes dades seran destruïdes.

Les dades contingudes al formulari d'inscripció electrònic han de ser emplenades de forma obligatòria. En
cas  de  no  fer-se  així,  la  inscripció  serà  desestimada  i  les  dades  esborrades  de  manera  immediata.
L’emplenament del formulari implica la inscripció al concurs i l'acceptació de les bases d’aquest.

Podeu exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, davant la Direcció  del  Parc Nacional
maritimoterrestre de l'Arxipèlag de Cabrera,  Carrer Gremi de Corredors, 10, 07009 Palma o al correu
electrònic guiesparcnacionalcabrera@gmail.com
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