11è CONCURS PREMI COCA-COLA DE RELAT BREU
EDICIÓ 2015/2016
COCA-COLA IBERIAN PARTNERS, S.A.
_______________________________________________________________________

Coca-Cola Iberian Partners, S.A. (en endavant CCIP), convoca el 11è Concurs Premi Coca-Cola de
Relat Breu de Balears.
L’objectiu del concurs és promoure el desenvolupament de l’expressió escrita i la lectura entre
els alumnes de 2n curs d’ESO i ajudar els participants a intentar complir el seu somni de
convertir-se en escriptors, a través d’aquest concurs literari que s’ha consolidat com un dels més
importants del país.
Aquests termes i condicions estableixen les normes de participació en el concurs.
La participació en el concurs n’implica l’acceptació.

BASES DE PARTICIPACIÓ
I. REQUISITS
Poden participar-hi escolars que facin 2n curs d’ESO sempre que no superin l’edat màxima de
participació de 16 anys, a través dels col·legis/instituts en què es cursin aquests estudis (en endavant,
Centre Escolar).
Per participar-hi, els escolars han d’escriure, amb caràcter previ a la convocatòria del concurs, un relat
curt seguint aquests termes i condicions del concurs.
Els termes i les condicions del concurs estan a la pàgina web
http://concursojovenestalentos.cocacola.es/

II. FASE ESCOLAR


Contacte amb els Centres Escolars

Amb caràcter previ a la convocatòria del concurs, CCIP es posarà en contacte amb els Centres Escolars,
per tal de facilitar-los informació del concurs.
Els Centres Escolars que vulguin participar en el concurs i no hagin estat contactats per CCIP es poden
descarregar lliurement els materials del concurs al web http://concursojovenestalentos.cocacola.es/
o sol·licitar-los per telèfon o correu electrònic a CCIP (dades disponibles en la secció de “contactes” del
web del concurs: http://concursojovenestalentos.cocacola.es/
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Elecció dels alumnes representants de cada Centre Escolar

Per cada Centre Escolar els professors han de seleccionar dos alumnes de cada classe de 2n d’ESO
segons els seus criteris per participar en la prova escrita.
-

Cada Centre Escolar ha d’organitzar el seu propi sistema de selecció dels dos alumnes de
cada classe de 2n curs d’ESO que representaran al centre en la fase territorial del
concurs. Des de l’organització del concurs, es recomana que la selecció territorial dels
participants s’efectuï de manera consensuada entre professors i alumnes, basant-se en
criteris objectius establerts de manera prèvia.

-

Fins al 15 de febrer de 2016, els Centres Escolars, a través del professor de contacte, han
de comunicar per mitjà del full d’inscripció (vegeu l’annex I) a CCIP i a la persona
responsable del concurs, els noms dels dos alumnes representants designats per cada
classe per participar en la prova escrita. Tots els alumnes participants hauran d’aportar
l’autorització expressa i per escrit dels seus pares o tutors (vegeu l’annex II).

III. FASE DE REDACCIÓ (PROVA ESCRITA)
1. PROVA ESCRITA
El dia 16 d’abril de 2016 tindrà lloc pels Centres Escolars de les Illes Balears (Mallorca ,Eivissa i
Menorca), una prova escrita a què concorreran els alumnes designats per cada Centre Escolar, agrupats
per divuit sectors territorials*.
* Sectors: les Illes Balears es dividirà en tres sectors , l´illa de Mallorca, Eivissa i Menorca.

2. NORMES PERA LA PROVA ESCRITA
-

Tots els alumnes participants han d’acudir a la prova escrita degudament identificats amb
el seu DNI o llibre de família.

-

Els alumnes designats per cada Centre Escolar s’han de presentar en el lloc i l’hora
assenyalats per CCIP per efectuar la prova escrita, que consisteix en l’elaboració d’un
RELAT.

-

El relat s’ha de realitzar en el paper oficial del concurs numerat, que es repartirà al
començament de la prova per part de CCIP. Aquests fulls portaran un número com a
identificació. Cada participant ha d’emplenar la capçalera dels fulls amb les seves dades
personals (nom, Centre Escolar, província, i població)
i ha d’escriure en l’espai
corresponent del full el nom de la seva província.

-

El tema el proposarà Coca-Cola Iberian Partners i romandrà en secret fins al dia de la prova

-

Les claus que han de seguir els alumnes el dia de la prova per elaborar el relat les
estableixen els organitzadors del concurs expressament pera aquesta prova.

-

El relat, tindrà una extensió màxima de dos fulls, per una sola cara, i no pot anar signat.

-

En el moment de l’entrega del relat en finalitzar la prova escrita, l’organització separarà de
cada relat la capçalera del mateix en la que consten les dades personals del concursant,
perquè les conservi un representant autoritzat de CCIP. Tots els relats de cada Centre
Escolar s’entregaran al jurat territorial perquè els avaluï sense cap referència que permeti
identificar-ne els autors. D’aquesta manera, l’organització conservarà la part del full que
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conté el relat (amb el número d’identificació), per una banda, i la part del full que correspon
a les dades personals, per una altra, per tal que es garanteixi d’aquesta manera, l’anonimat
dels concursants.
-

Un cop realitzada la prova escrita del concurs, els representants autoritzats de CCIP han
de fer arribar els relats, sense cap referència que permeti identificar-ne els autors, al
jurat territorial.

IV. FASE TERRITORIAL
1. PRIMER JURAT TERRITORIAL
-

Cada sector ha de sotmetre els seus participants a l’avaluació del Primer Jurat Territorial,
que haurà de triar quins són els 3 millors relats d’entre tots els presentats en cada sector. Hi
haurà, per tant, un total de 9 finalistes, 3 per cadascun dels 3 sectors.

-

CCIP haurà de comunicar la decisió del Primer Jurat Territorial als professors dels tres
alumnes seleccionats per cada sector territorial, durant el mes maig de 2016. El Primer
Jurat Territorial estarà compost per autoritats educatives, escriptors i periodistes de
prestigi a les Balears

2. SEGON JURAT TERRITORIAL
Els relats dels 9 finalistes seleccionats, es remetran tot seguit a un Segon Jurat Territorial, que
estarà format per representants del món literari, mitjans informatius i institucions.
Aquest Segon Jurat Territorial jutjarà, durant el mes de maig, la classificació dels finalistes de
cadascun dels 3 sectors, i atorgarà a cadascun d’ells la qualificació de Bronze, Plata o Or,
segons hagi valorat la qualitat dels seus relats.

3. PREMIS
Segons la classificació establerta pel Segon Jurat Territorial, els premis a atorgar seran els
següents:
-

Premis Or:

1) Un trofeu “COCA-COLA OR”.
2) Una tauleta digital valorada aproximadament en 250€, o premi de valor
equivalent.
3) Una bossa d’esport amb articles de Coca-Cola.
4) Un “pack d’experiències” valorat aproximadament en 60€, o premi de
valor equivalent i un xec regal d’un establiment comercial valorat en
200€, per al professor del finalista.

-

Premis Plata:

1) Un trofeu “COCA-COLA PLATA”.
2) Una càmera esportiva amb lot d’accessoris valorada aproximadament
en 100€, o premi de valor equivalent.

Classified - 3Unclassified

3) Una bossa d’esport amb articles de Coca-Cola.
4) Un “pack d’experiències” valorat aproximadament en 60 €, o premi de
valor equivalent, per al professor del finalista.

-

Premis Bronze:

1) Un trofeu “COCA-COLA BRONZE”.
2) Una polsera d’activitat valorada aproximadament en 90€, o premi de
valor equivalent.
3) Una bossa d’esport amb articles Coca-Cola.
4) Un “pack d’experiències” valorat aproximadament en 60€, o premi de
valor equivalent, per al professor del finalista.

L’entrega de premis es durà a terme durant el mes de juny de 2016, en una data a determinar
per CCIP, a on es convocarà als 9 finalistes, que podran anar acompanyants de fins a 3
acompanyants. El professor de cada finalista també podrà assistir a l’entrega de premis
acompanyat de fins a 3 acompanyants. Allà se’ls atorgarà els premis segons la categoria per a la
qual hagin estat guardonats.

V. FASE FINAL
1. PARTICIPACIÓ
Els 3 finalistes, un de cadascun dels sectors territorials, que obtinguin la menció d’Or en la
classificació del Segon Jurat Territorial, passaran a la Fase Final del concurs.

2. JURAT FINAL
Un Jurat Final, compost per persones rellevants de la cultura catalana, examinarà i considerarà els 3
relats guardonats amb la distinció d’Or, i de tots ells, n’escollirà un de sol, que serà considerat el
guanyador final del Concurs, d’acord amb els criteris objectius que seran determinats prèviament pel
mateix Jurat Final.

3. PREMIS FINALS
El premi final s’entregarà en un acte organitzat per la Coca-Cola Iberian Partners, al qual assistiran
els tres finalistes que hagin obtingut la menció d’Or a cadascun dels sectors a la Fase Territorial,
juntament amb els seus professors i familiars. En el mateix acte, es farà entrega a tots, del tablet
valorat aproximadament en 250€ o premi de valor equivalent que correspon al conjunt de premis de
la categoria Or, i als seus professors un xec regal d’un establiment comercial valorat en 200 Euros.
D’entre tots els tres finalistes, s’escollirà un guanyador final del concurs, que assistirà a l’acte de
lliurament de premis que es farà juntament amb tots els guanyadors estatals del concurs en llengua
castellana, eusquera, gallec i de Catalunya, també serà premiat amb l’assistència a unes jornades
literàries multiculturals, que podran comportar el desplaçament del guardonat a una altra ciutat; en
aquest cas, totes les despeses que comporti l’esmentat desplaçament, estaran incloses en el premi.
Els pares i professor de l’alumne també podran assistir al lliurament de premis amb les despeses
pagades però no a les jornades literàries.
En el supòsit de què els pares i/o tutors del guanyador final del concurs no autoritzessin la seva
acceptació del premi, amb totes les conseqüències que el mateix comporta i en els termes establerts
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a l’apartat VI següent, aquest Premi Final seria assignat al segon finalista, i així de forma successiva
fins que es produeixi l’acceptació efectiva d’aquest Premi Final, de forma que el mateix en cap cas
quedi desert.

VI. NORMES DEL CONCURS
1. Els Centres Escolars que presentin al Concurs els seus alumnes de 2n curs d’ESO, hauran d’adjuntar
al full d’inscripció (vegeu annex I) dels mateixos, les corresponents autoritzacions (vegeu annex II)
prèvies dels pares/mares o tutors degudament signades i acompanyades de fotocòpia del DNI o Llibre de
Família del menor participant, a més d’informar-los d’aquests termes i condicions del concurs.
L’organització no es fa responsable del no-compliment d’aquesta norma per part del Centre Escolar que
representa l’alumne o els alumnes seleccionats per a la prova escrita.
2. Tots els jurats del concurs avaluaran els relats tenint en compte la imaginació, l’argument, la
coherència, la composició, la presentació i la correcció gramatical. El veredicte dels jurats és
inapel·lable.
3. La mera presentació al concurs suposa l’acceptació tàcita de les normes que contenen aquests
termes i condicions del concurs per part de tots els participants/Centres Escolars/pare/mare o tutor i
professors.
4. Els premis no es poden bescanviar per diners ni per cap altre premi i el lliurament està subjecte al
què hi ha establert en matèria fiscal.
5. CCIP determinarà la destinació de les jornades literàries multiculturals que constitueix el premi
final del Concurs, a més de dates, llocs de trobada, mitjans de transport, serveis addicionals i tots els
aspectes de les mateixes. El guanyador no podrà variar cap d’aquests punts i només podrà acceptar el
premi tal com li sigui ofert.
6. CCIP té el dret de modificar qualsevol aspecte de les jornades literàries multiculturals sempre
que les circumstàncies ho justifiquin i es garanteixi la seguretat del guanyador, i no és responsable si en
cas de vaga, guerra o fallida, la companyia de transport contractada no pot complir les seves obligacions
en relació amb el premi, en cas que aquest comportés desplaçament per al guanyador.
7. L’alumne guanyador del Premi Final no podrà gaudir de les jornades literàries multiculturals,
sense l’autorització prèvia per escrit del pare/mare o tutor, adjuntant, en qualsevol cas, còpia del
DNI de l’adult autoritzant. L’alumne guanyador del Premi Final, per tal de poder gaudir de les
jornades literàries multiculturals, en cas de ser menor d’edat, haurà de disposar de DNI o
passaport vigent en el moment de començar el viatge, o una autorització compulsada per la policia,
en cas que l’alumne no tingui passaport, i targeta sanitària amb cobertura en territori espanyol i
estranger, tot això en el cas que les esmentades jornades tinguin lloc fora del territori espanyol. En tot
cas, l’alumne guanyador del Premi Final, assistirà a la Gala Prèvia de les esmentades jornades
multiculturals acompanyat del seu professor i pare/mare o tutor.
L’endemà de la celebració de la Gala Prèvia, els adults responsables de l’alumne guanyador que l’hagin
acompanyat (professors i pares/tutors), retornaran a les seves ciutats d’origen, quedant l’alumne
guanyador sotmès a les consideracions establertes per l’autorització de viatge que s’adjunta com Annex
IV.
8. En cas que el pare/mare o tutor no accepti el premi assignat a l’alumne guanyador, no l’autoritzi
a gaudir del mateix, o no tingui vigent la seva documentació, aquest premi serà assignat al segon
finalista, i així de forma successiva fins que es produeixi l’acceptació efectiva d’aquest Premi Final, de
forma que el mateix en cap cas quedi desert.
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9. Els relats participants en el concurs i no classificats en la fase territorial es posaran a disposició dels
autors pera la devolució durant sis mesos, un cop transcorreguts sis mesos des del lliurament dels
premis territorial. Durant els 6 primers mesos, aquests treballs es poden publicar als mitjans informatius,
utilitzar en edicions digitals, produccions audiovisuals o editar en llibres i fullets com a material didàctic
del concurs, o per a qualsevol altra finalitat que CCIP consideri convenient, tenint en compte que la
utilització d’aquests textos no tindrà ànim de lucre en cap cas.
Si un cop transcorreguts els períodes indicats més amunt, és a dir 6 mesos + 6 mesos, els relats no són
recollits i si no han estat “classificats en la fase territorial”, CCIP els destruirà.
No obstant això, si els relats han estat “classificats en la fase territorial” i els autors no els han recollit en
el termini de 6 mesos + 6 mesos, CCIP pot guardar-los durant el termini de 5 anys.

10. Dades Personals
El tractament de les dades personals dels alumnes classificats, guanyadors, professors representants
dels Centres Escolars i, si escau, acompanyants (en endavant també denominats tots ells “els
interessats”) es durà a terme segons el que estableixen aquests termes i condicions del concurs. D’acord
amb això, la simple participació en el concurs implica necessàriament l’acceptació expressa per part dels
interessats del tractament de les seves dades personals d’acord amb el que es descriu en aquests
termes i condicions del concurs.
De conformitat amb la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter
personal (LOPD), Coca-Cola IberianPartners, S.A. (en endavant, CCIP), amb domicili social a Paseo de
la Castellana, núm. 259C, Torre de Cristal, 9a planta, 28046 Madrid, informa els interessats que les
dades personals que facilitin per participar en aquest concurs s’emmagatzemaran en un fitxer
responsabilitat de CCIP d’acord amb els termes i les condicions següents:

a. Finalitats de tractament i cessions de les dades dels interessats
Les dades dels alumnes que participin en la prova escrita i dels guanyadors del concurs en alguna de les
fases seran tractades per CCIP amb les finalitats següents, que tenen caràcter enunciatiu però no
limitador:
-

Gestionar la seva participació en el concurs, i verificar en cas que resultin guanyadors, que
l’interessat compleix els requisits i les autoritzacions necessaris per poder participar.
Proporcionar a l’interessat la informació necessària perquè la seva participació s’ajusti a aquests
termes i condicions del concurs.
Identificar els autors dels relats guanyadors.
Comunicar la condició de guanyador i lliurar els premis corresponents.
Identificar en qualsevol moment els alumnes de les diferents edicions del concurs i poder
convidar-los a esdeveniments relacionats amb altres edicions del concurs, i esmentar-los com a
antics participants.

Respecte a les dades facilitades pels alumnes que siguin seleccionats per cada Centre Escolar per
participar en la prova escrita de la fase territorial i que a aquest efecte emplenin amb les seves dades
identificatives les capçaleres dels fulls oficials del concurs en què hauran d’escriure el relat, aquestes
dades seran utilitzades per CCIP com a entitat col·laboradora en el desenvolupament i la gestió del
concurs Coca-Cola Joves Talents – Premi de Relat Curt únicament i exclusivament amb la finalitat
d’identificar els guanyadors per mitjà del número d’identificació que figura en els fulls, que serà l’únic que
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els identifiqui juntament amb el nom de la seva província que hauran d’escriure en l’espai corresponent
del full, així com per comunicar aquesta condició i el premi obtingut als alumnes guanyadors i als centres
corresponents. Les capçaleres amb les dades dels participants que no superin la prova escrita seran
destruïdes per CCIP i no seran objecte de tractament en cap circumstància. La participació en la prova
escrita significa que el participant consent el tractament de les seves dades personals en els termes
assenyalats. En cas que sigui menor de 14 anys,aquest consentiment s’entendrà expressament atorgat
pels pares o tutors en autoritzar la seva participació en el concurs al Centre Escolar.
En relació amb les dades dels concursants vinculats a la Institució ONCE que tinguin alguna necessitat
educativa especial, CCIP tractarà les dades de salut que resultin estrictament necessàries per a
l’adopció de les mesures tendents a facilitar la seva participació en el Concurs Coca-Cola Joves Talents
– Premis de Relat Curt en igualtat de condicions que els altres participants, així com per al lliurament
dels premis i la gestió i l’organització adients dels viatges i cursos dels quals, si escau, resultin
guanyadors. La participació en la prova escrita significa que el participant consent el tractament de les
seves dades personals en els termes indicats. En cas que sigui menor de 14 anys, aquest consentiment
es considerarà expressament atorgat pels pares o tutors en autoritzar la seva participació en el concurs
al Centre Escolar.
Les dades de l’alumne que resulti guanyador de les jornades literàries multiculturals es tractaran amb les
finalitats següents:
-

Comprovar l’existència de les autoritzacions pertinents.
Gestionar l’organització de les jornades i les estades que l’interessat hagi de fer.
Quan escaigui, gestionar la inscripció en les jornades, els viatges i estades corresponents, així
com les altres activitats i qualsevol altra finalitat que es derivi de la seva condició de guanyador
del concurs segons què estableixen aquests termes i condicions del concurs.

CCIP tractarà les dades dels representants dels Centres Escolars amb les finalitats següents, que tenen
caràcter enunciatiu però no limitador:
-

-

Gestionar-ne la inscripció i el registre en el concurs, per a la qual cosa l’interessat, a més, haurà
d’accedir a la política de privacitat i altres textos legals publicats per CCIP i acceptar-los.
Gestionar la participació dels alumnes que representa en el concurs i mantenir el contacte
necessari per al correcte desenvolupament i participació en el concurs.
Proporcionar a l’interessat la informació necessària perquè la seva participació s’ajusti a les
normes del concurs.
En cas que l’alumne a qui l’interessat representa sigui premiat, les seves dades i si escau les del
seu acompanyant, es tractaran amb la finalitat de gestionar de manera adequada les jornades i
les estades que l’interessat hagi de fer i que constitueixen un dels premis del Concurs de Joves
Talents.
Identificar en qualsevol moment els representants dels Centres Escolars de les diferents edicions
del concurs i poder enviar-los informació sobre futures edicions del concurs, així com sobre
esdeveniments i activitats relacionats, i fins i tot convidar-los a participar-hi.

Així mateix, s’informa que les dades personals del guanyador final podran ser cedides —amb caràcter
enunciatiu però no limitador— a les entitats que contracti per a l’organització de les jornades i les estades
objecte del premi, com ara agències de viatge, hotels, companyies aèries o de transport en general,
missatgeria, companyies asseguradores, a més d’altres terceres entitats implicades en la gestió del
premi obtingut. Addicionalment, quan el premi obtingut sigui viatjar i acompanyar l’alumne guanyador
durant la seva participació en el curs de creació literària, es comunicaran les dades necessàries a l’entitat
encarregada d’impartir-lo.
En relació amb les cessions descrites, CCIP informa l’interessat que, quan els destinataris de les dades
estiguin fora del territori de l’Espai Econòmic Europeu, la comunicació de les dades esmentades
implicarà la transferència internacional de dades a fi d’executar les condicions que estableixen aquests
termes i condicions del concurs. Així mateix, les seves dades podran ser cedides a Hisenda a fi de
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practicar la retenció fiscal que si escau correspongui, i també a jutges, tribunals, associacions de consum
o qualsevol altre tercer a qui CCIP es vegi obligada a comunicar la informació en cas d’impugnació per
part de l’interessat o reclamació de qualsevol caire interposada per CCIP o pel mateix interessat.
b. Consentiment de l’interessat per al tractament i la cessió de les seves dades
Atès el caràcter obligatori del contingut del tractament de les dades personals de l’interessat, la inscripció
i la participació en el concurs suposa la plena acceptació expressa de les finalitats de tractament
indicades i de totes les cessions de les seves dades exposades. En relació amb els menors de 14 anys,
aquest consentiment es considerarà atorgat expressament pels pares o tutors en autoritzar la seva
participació en el concurs al Centre Escolar. Per tant, si l’interessat o, si escau, els seus pares, tutors o
representants legals no consenten algun tractament i cessió de les seves dades, s’haurà d’abstenir de
participar en el concurs. No obstant això, en qualsevol moment l’interessat o el seu representant legal
podrà exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició en els termes que s’indiquen en
aquests termes i condicions del concurs.

c. Actualització de les dades
Es posa en coneixement de l’interessat que, com a titular de les dades proporcionades a CCIP, està
obligat a comunicar a CCIP en el menor termini de temps possible qualsevol variació d’aquestes dades a
fi que l’entitat esmentada pugui actualitzar-les. Mentre no es comuniqui el contrari a CCIP es
considerarà que les dades proporcionades per l’interessat són exactes i actuals.

d. Comunicació de dades de tercers per part de l’interessat
En cas que l’interessat hagi de facilitar dades de caràcter personal referents a terceres persones com a
acompanyants en el gaudi d’algun dels premis —incloent-hi la dada de la imatge— haurà d’informar
aquests tercers, amb caràcter previ a la comunicació, dels extrems que conté aquesta comunicació i en
tot cas, de la finalitat de la cessió. A aquest efecte, la comunicació de dades personals de tercers queda
condicionada al principi de necessitat i proporcionalitat i a la comunicació de dades actuals i veraces, i
requereix amb caràcter previ informar aquests tercers i sol·licitar el seu consentiment per al tractament
de les seves dades tret que hi hagi una habilitació legal a aquest efecte.
e. Exercici dels drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició
Els participants o els seus representants legals, professors i representants dels Centres Escolars, els
seus acompanyants i qualsevol altre interessat poden exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i
oposició dirigint-se per escrit a Coca-Cola Iberian Partners, S.A. (CCIP) i adjuntant-hi una fotocòpia per
les dues cares del seu DNI a l’adreça següent: Paseo de la Castellana, 259C, Torre Cristal 9a planta
28046 Madrid.
11. Drets d’Imatge
Durant la celebració de la prova escrita i en els actes de lliurament de premis, així com durant el gaudi
dels diferents premis, l’organització del concurs pot fer diverses fotografies i gravacions audiovisuals de
la imatge, i també entrevistes als participants, professors i en alguns casos familiars. A més es convidarà
els mitjans de comunicació nacionals i locals, per tant, podrien publicar o emetre el nom i els cognoms
dels participants i representants del Centre Escolar a més de la seva imatge i veu. A causa de la simple
participació en el concurs i l’assistència als diferents actes, els participants —amb l’autorització i el
vistiplau dels seus pares o tutors—, els professors i si escau els familiars, autoritzen CCIP i els diversos
mitjans de comunicació a publicar el seu nom, veu i imatge en els diferents suports de comunicació,
incloent-hi, diaris, revistes literàries, pàgines web, butlletins informatius, vídeos promocionals, etc., amb
la intenció de promocionar el concurs i d’informar sobre el seu desenvolupament.
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Així mateix, les dades de nom, cognoms, escola, ciutat en què resideix i imatge dels guanyadors i dels
representants dels Centres Escolars, i si escau acompanyants i familiars, es poden publicar tant a la
pàgina web del concurs com en qualsevol altre mitjà de comunicació electrònic o convencional. A aquest
efecte, els guanyadors i els seus representants autoritzen automàticament CCIP a publicar les seves
dades personals, incloent-hi la imatge, amb la finalitat de donar a conèixer als altres participants i al
públic en general quins han estat els alumnes guanyadors.
CCIP informa els interessats que el tractament de les dades personals que s’ha descrit suposa
necessàriament la comunicació de les dades dels participants, els guanyadors i els seus representants a
qualsevol tercer amb accés als mitjans i als canals de comunicació on es reprodueixin, publiquin o
comuniquin públicament les dades dels interessats. Quan la reproducció, la comunicació pública o la
publicació de les dades personals dels interessats tingui lloc en mitjans de comunicació accessibles des
de qualsevol país del món, com Internet, el tractament de les dades implicarà que tercers ubicats en
països sense normativa sobre protecció de dades personals o amb normativa que té un nivell de
protecció inferior al que dispensa la normativa espanyola, puguin accedir a les dades.
La participació dels interessats en el concurs implica l’autorització atorgada per ells mateixos o bé pels
seus pares, tutors o representants legals a CCIP per a la captació i la reproducció de la seva imatge en
els termes indicats, i també per al tractament corresponent i el de les dades dels interessats d’acord amb
el que estableix aquesta clàusula. El consentiment prestat per l’interessat permetrà a CCIP el tractament
i l’ús de les seves dades personals, incloent-hi la seva imatge, d’acord amb la Llei 1/1982, a través de
mitjans electrònics (Internet) i convencionals (paper, fotografies, vídeos i altres d’anàlegs) en qualsevol
modalitat d’explotació existent o que estigui en fase d’investigació i desenvolupament, pel màxim de
temps legalment permès i per a tots els territoris del món.
12. Tots els relats elaborats pels participants el dia de la prova escrita estaran a disposició dels autors
per a la devolució corresponent durant 6 mesos, un cop hagin transcorregut sis mesos des del
lliurament dels premis. CCIP enviarà els relats que sol·licitin els Centres Escolars per correu ordinari
per a la devolució.
Si en el termini de 6 mesos + 6 mesos els relats no classificats no són reclamats, CCIP els destruirà.
No obstant això, CCIP podrà guardar els relats classificats durant el termini de 5 anys, un cop hagi
finalitzat el segon període de 6 mesos.

13. Totes les incidències que puguin sorgir les ha de resoldre CCIP.
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ANNEX I
CLÀUSULA ESPECÍFICA PER ALS PARTICIPANTS VINCULATS A LA INSTITUCIÓ
Per facilitar la participació en igualtat de condicions dels alumnes amb alguna necessitat educativa
especial, es posaran a disposició de tots els que ho necessitin les adaptacions d’accés necessàries.
En el cas dels alumnes amb discapacitat visual, hauran de redactar el treball en les mateixes condicions
que la resta d’alumnes, a classe i per escrit. Per fer-ho, disposaran de les adaptacions d’accés que
utilitzin en les seves tasques escolars. Així mateix, l’ONCE es compromet a fer la transcripció literal del
treball efectuat. A més, s’haurà de facilitar als alumnes el temps necessari, paper especial i la possibilitat
de disposar d’un nombre superior de fulls, ja que el sistema Braille i els materials que s’utilitzen en tinta,
així ho requereixen.

Informació més detallada a
http://concursojovenestalentos.cocacola.es/

ACTIVITAT CULTURAL ORGANITZADA PER COCA-COLA IBERIAN PARTNERS, EMBOTELLADOR
DELS PRODUCTES THE COCA-COLA COMPANY A ESPANYA I PORTUGAL.

Termes icondicions del concurs dipositats davant de Notari
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ANNEX II
FULL INSCRIPCIÓ
Coca-Cola Iberian Partners, S.A. (CCIP)
At. Organització 11è Concurs Coca-Cola Joves Talents - Premi de Relat Curt
Senyors,
D’acord amb els termes i les condicions que regulen la 11a edició del Concurs Coca-Cola Joves Talents - Premi
de Relat Curt, els informem que els alumnes identificats més avall han estat seleccionats per aquest Centre Escolar
per representar el centre en la prova escrita que tindrà lloc el dia 2 d’abril de 2016.
Amb aquesta carta, els confirmem que els pares/tutors dels dos menors han autoritzat expressament la participació
del seu fill/filla en el concurs esmentat i han consentit expressament la comunicació i el tractament de les dades
personals del seu fill/filla menor per part de CCIP perquè pugui participar en el concurs i gaudir si escau dels premis
que els puguin correspondre, d’acord amb el que estableixen els termes i les condicions i les BASES del concurs.
Així mateix, els informem que els pares/tutors autoritzen CCIP durant els sis primers mesos des de la concessió dels
premis, a publicar el relat que el seu fill/filla faci amb motiu de la seva participació en el concurs en mitjans
informatius, edicions digitals, produccions audiovisuals o edició de llibres i fullets com a material didàctic del concurs,
o per a qualsevol altra finalitat que CCIP consideri convenient, tenint en compte que la utilització d’aquests textos no
tindrà ànim de lucre en cap cas. Un cop transcorregut aquest termini i d’acord amb el que estableixen les bases, han
estat informats que podran sol·licitar la devolució del relat del seu fill/filla durant el termini de sis mesos.
Atentament,
Nom i cognoms del professor:
_____________________________________________________________________________________
Data:
________________________________

CENTRE ESCOLAR
POBLACIÓ-PROVÍNCIA
NOM PARTICIPANT
NOM PARTICIPANT

D’acord amb la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD), l’informem que les dades que ens
subministri per mitjà d’aquest document s’incorporaran a un fitxer responsabilitat de Coca-Cola Iberian Partners, S.A. (CCIP), Paseo de la Castellana,
259C, Torre Cristal, 9a planta, 28046 Madrid, amb la finalitat de gestionar el Concurs Coca-Cola Joves Talents i controlar la participació dels alumnes en
aquesta edició.
Si vol, pot exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició dirigint-se per escrit i adjuntant-hi una fotocòpia del DNI a l’adreça abans
esmentada.
Pera més informació sobre la política de privacitat de dades dels professors i dels participants en el concurs, així com qualsevol detall sobre el seu
desenvolupament, poden consultar els termes i les condicions ,i les bases ahttp://estaticos.cocacola.es/bases/cjt/terminos-y-condiciones/Otrosidiomas/Cataluña.pdfo al 902 398 925.
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ANNEX III
AUTORITZACIÓ DE PARTICIPACIÓ
11è CONCURS COCA-COLA JOVES TALENTS – PREMI DE RELAT CURT
Els sota signats,
NOM I COGNOMS:

DOMICILI:

DNI:

TELÈFON DE CONTACTE:

En qualitat de pares/tutors del menor que participa en el 11è Concurs Coca-Cola Joves Talents – Premi de Relat Curt les dades del
qual es recullen a continuació, que també signa aquest document:
NOM I COGNOMS:

DNI:

ESCOLA:

CIUTAT:

Manifesten:
Que autoritzen el seu fill/filla a participar en el concurs, els termes i condicions del qual declaren que coneixen i accepten
íntegrament així com els seus plans de difusió, i les condicions de la participació del menor, les quals declaren que coneixen i
accepten íntegrament. Si estan interessats a repassar-les, aquests termes i condicions estan disponibles al lloc web
http://concursojovenestalentos.cocacola.es/sense perjudici que poden sol·licitar-ne còpia trucant al número de telèfon
902 39 89 25o mitjançant l’enviament d’un correu electrònic a l’adreça notificaciones@cocacola.es.
Que consenten expressament el tractament de les dades personals recollides per mitjà d’aquest document, i també les del menor
al qual representen, per part de CCIP perquè pugui participar en el concurs i gaudir, si escau, dels premis que li puguin
correspondre, d’acord amb el que estableixen els termes i les condicions del concurs, així com la clàusula informativa que consta
en aquesta autorització.
Que autoritzen CCIP a publicar el relat que el seu fill/filla faci amb motiu de la seva participació en el concurs en mitjans
informatius, edicions digitals, produccions audiovisuals o edició de llibres i fullets com a material didàctic del concurs, o per a
qualsevol altra finalitat que CCIP consideri convenient, tenint en compte que la utilització d’aquests textos no tindrà ànim de lucre
en cap cas.
S’informa els pares que d’acord amb la Llei orgànica 15/1999, de 12 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal
(LOPD), Coca-Cola Iberian Partners, S.A. (CCIP), Paseo de la Castellana, 259C, Torre Cristal, 9a planta, 28046 Madrid, les dades
personals recollides per mitjà d’aquest document d’autorització formaran part d’un fitxer responsabilitat de CCIP amb la finalitat de
mantenir un registre de les autoritzacions paternes necessàries perquè els alumnes menors d’edat puguin participar en el concurs
Joves Talents i gaudir dels premis que si escau els atorguin. Poden exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició
dirigint-se per escrit a Coca-Cola Iberian Partners, S.A. (CCIP), i adjuntant una fotocòpia per les dues cares del seu DNI, a l’adreça
següent: Paseo de la Castellana, 259C, Torre Cristal, 9a planta, 28046 Madrid, o a aquella per la qual se substitueix i al Registre
General de Protecció de Dades.
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I perquè així consti on escaigui, expedeixen aquesta autorització a
______________________, ______de ________ de 20__

Signat Sr./Sra. ____________________________________________________________________________________
(Pare/mare/tutor del menor)
DNI ______________________________________

Signat Sr./Sra. ____________________________________________________________________________________
(Pare/mare/tutor del menor)
DNI ______________________________________

Signat Sr./Sra.____________________________________________________________________________________
(Menor d’edat)
DNI _______________________________________
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ANNEX IV
AUTORITZACIÓ PER VIATGE
(únicament per l’alumne guanyador del Premi Final)
11è CONCURS COCA-COLA JOVES TALENTS – PREMI DE RELAT CURT

Els sotasignats,

NOM I COGNOMS:

DOMICILI:

DNI:

TELÈFON DE CONTACTE:
En qualitat de pares/tutors del menor que participa en el 11è Concurs Coca-Cola Joves Talents – Premi de Relat Curt les dades
del qual es recullen a continuació, que també signa aquest document:

NOM I COGNOMS:

DNI:

ESCOLA:

CIUTAT:

Manifesten:
A través del present document, expresso el meu consentiment com a pare / tutor, per tal que el meu fill/a, com a guanyador del
Premi Final del present Concurs, assisteixi presencialment a les jornades literàries multiculturals que se celebraran a una ciutat
encara per determinar dintre del territori espanyol, i que tindran una duració d’ entre 5 i 10 dies. A tals efectes, incorporo a la
present autorització, la documentació complementària sol·licitada als termes i condicions del Concurs, per tal que el meu fill/a pugui
assistir a les esmentades jornades.
En especial, autoritzo que el meu fill/a quedi sotmès a la tutela de l’organització del Concurs un cop finalitzada la Gala Prèvia de
les jornades, després de la qual tant els pares/tutors com els professors acompanyants del menor, hauran de retornar a les seves
ciutats, mentre els menors romandran assistint a les jornades.
No obstant això, em proclamo com a únic responsable de protecció i custòdia del meu fill/a, aprovant la responsabilitat d’impedir el
consum per part del meu fill/a de substàncies com l’alcohol, el tabac o altres estupefaents, així com d’evitar qualsevol situació de
risc o perill per al menor, que aquest pugui patir o provocar directament.
Que em proclamo com a responsable únic de les damnificacions esmentades, i exonero a l’organització del Concurs en la custòdia
del menor.
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