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1.- Objectiu de kla convocatòria
Fundació MAPFRE, amb domicili socila a Madrid, Paseo de Recoletos, nº 23, i STOP
Accidentes, Associació d’Ajuda i Orientació als Afectats per Accidents de Trànsit, entitat
amb domicili social a madrid, c/Nuñuez de Arce, nº 112, convoquen el Concurs de Cartes
i/o Dibuixos “Ara anem caminat al cole” (En andabant, el Concurso amb l'objectiu
d'impulsar iniciatives imaginatives en la comunitat escolar, enfocat cap a
comportaments segurs i de valors que generin conductes de mobilitat sostenible i
saludable relatives al camí escolar.
Així mateix, el Concurs permetrà multiplicar el missatge de la seguretat viària i donar
veu a l'alumnat d'Educació Primària per a brindar consells de seguretat viària tant en el
seu entorn familiar com en el municipi i a la població en general.
El concurs pretén incentivar un model de convivència en un espai compartit, tant urbà
com rural, i orientat cap a la problemàtica dels desplaçaments diaris de la comunitat
escolar.
L'objectiu del Concurs és el de promoure els valors viaris d'una Mobilitat Sostenible,
Segura i Saludable en els nens/as de 3r a 6è de primària perquè , des del seu propi punt
de vista, facin un dibuix i/o escriguin una carta dirigida als seus pares, professors,
organismes públics o als qui ells vulguin, per a conscienciar-los i traslladar-los la
importància dels nostres comportaments i actituds, fomentant el respecte, la tolerància
i el sentit de convivència en l'espai de mobilitat compartit. D'aquesta manera l'abast del
Concurs pretén arribar a tota la comunitat educativa (nens/as, professors, pares,
institucions i societat en general). Es durà a terme en diferents localitats pertanyents a
les següents Comunitats Autònomes (CC.AA.): Andalusia, Aragó, Catalunya, Galícia,

Comunitat de Madrid i Comunitat Valenciana. Si algun centre escolar d'una altra
Comunitat Autònoma estigués interessat a participar, se li adscriurà com a participant
per aquella de les 6 CC.AA. esmentades més pròxima des del punt de vista geogràfic,
devent el centro en qüestió i els seus alumnes complir la resta de requisits indicats en
les presents bases.

2.- Participants
S'estableixen dues categories:



1a categoria: alumnes de 3r i 4t d'Educació Primària.
2a categories: alumnes de 5è i 6è curs d'Educació Primària.

Poden participar en el Concurs, en la categoria corresponent segons s'indica més amunt,
els alumnes de 3r, 4t, 5è i 6è curs d'Educació Primària de centres educatius de les 6
CC.AA a dalt indicades prèviament inscrits seguint les condicions establertes en les
presents bases, sempre que prèviament hagin participat en els tallers teòrics sobre
mobilitat segura i sostenible impartits per Fundació MAPFRE/STOP Accidents dins de
l'activitat d'Aules Actives de Seguretat Viària_-Ara us Educo Jo!
A l'hora de determinar en quina categoria participa un alumne, els organitzadors i els
centres escolars hauran d'estar en el curs acadèmic en el qual es trobi inscrit el mateix
en el moment de fer el seu treball (3r, 4t, 51 o 6è de primària), que es considerarà
moment de participació (aquesta dada haurà d'incloure'l el propi alumne en la fitxa on
elabori el seu treball, segons el punt següent).

3.- Inscripció i presentació al Concurs de Cartes i/o Dibuixos
Perquè els seus alumnes puguin participar en el Concurs, serà necessari que el Centre
Escolar s'inscrigui en el mateix mitjançant l'emplenament d'una fitxa que se li
proporcionarà una vegada finalitzat el taller teòric i que contindrà la següent informació:






Nom del Centre Educatiu
Adreça postal completa del centre educatiu
Comunitat Autònoma i Provincia
Adreça electrònica del centre educatiu









Telèfon de contacte del centre educatiu
Cursos inscrits en el concurs y categoria
Nombre d’alumnes participants en el concurs
Nom complet de la persona coordinadora del Concurs en el Centre Educatiu
Adreça electrònica de la persona coordinadora del Concurs en el Centre
Educatiu
Telèfon de contacte de la persona coordinadora
Data d’inscripció

Aquesta fitxa d'inscripció es remetrà abans de l'1 de maig de 2021 a l'adreça de correu
electrònic projectes@stopaccidentes.cat . A aquest efecte, com s'indica en la fitxa
d'inscripció, el Centre Educatiu designarà a una persona responsable per a coordinar tot
el relatiu a la participació en el Concurs.
Cada Centre Escolar només podrà inscriure's una vegada al Concurs, qualsevol que sigui
el nombre de tallers que s'imparteixin en aquest.
Després de la realització del taller teòric a l'alumnat se li lliurarà una fitxa en grandària
DIN-A4, o al col·legi se li enviarà per correu electrònic. Serà en aquestes fitxes on els
alumnes que desitgin participar redactin les cartes o realitzin els dibuixos. Cada alumne
podrà participar en una de les dues modalitats, carta o dibuix, la que lliurement triï i
segons la seva categoria. Haurà d'identificar el seu treball indicant el nom del col·legi, el
curs en el qual es troba (per exemple: 4t B, 6è A, etc), el seu nom de pila i número de
llista de la seva classe, nom del tutor i data de realització del treball.
Les cartes tindran una extensió màxima de 200 paraules, estaran escrites en espanyol i
seran presentades en la fitxa de lliurament per a tal fi. Aquestes cartes aniran dirigides
a familiars, autoritats o responsables municipals, ciutadania en general, etc.
Els dibuixos es realitzaran així mateix en la fitxa lliurada per a tal fi, amb qualsevol classe
de llapis de colors o retoladors i hauran d'incloure un lema o títol relacionat amb el
dibuix.
Cada centre escolar realitzarà una selecció prèvia dels 4 millors treballs (cartes i dibuixos
indistintament) per categoria, d'entre tots els elaborats pels alumnes participants, és a
dir, seleccionaran un total de 8 cartes i/o dibuixos. Al costat d'aquests treballs, els
centres escolars presentaran un escrit certificant el nombre total d'alumnes
participants, que a més haurà de contenir les següents dades:








Nom del cCentre Educatiu
Adreça postal completa de l Centre Educatiu
Provincia /Regió
Adreça electrònica del Centre Educatiu
Adreça electrònica de la persona coordinadora del Concurs en el Centre Educatiu
Telèfon de contacte

Els treballs i el certificat es remetran en un únic sobre, per correu postal, a les
delegacions de STOP Accidents per CC. AA que es relacionen en l'Annex I.
El present Concurs té caràcter gratuït, de tal manera que per a l'obtenció dels premis
objecte del Concurs no serà necessari el desemborsament de cap quantitat per part de
la persona guanyadora.

4.- Termini de presentació de treballs al Concurs
El termini límit per a fer arribar els treballs seleccionats pels centres (4 cartes i/o dibuixos
en cada categoria) i que participaran en el concurs per CC.*AA. i nacional, serà el 31 de
maig de 2021 (data de recepció dels treballs en cada delegació de STOP Accidents).

5.- Selecció de treballs guanyadors
Una vegada finalitzat el període de presentació de cartes i dibuixos, d'entre tots els
treballs presentats un jurat únic designat per Fundació MAPFRE i STOP Accidents
seleccionarà un (1) treball guanyador en la 1a categoria i un (1) treball guanyador en la
2a categoria per cada Comunitat Autònoma de les a dalt indicades (els Guanyadors
Autonòmics).
Els 12 Guanyadors Autonòmics (6 per categoria) passaran a la següent fase en la qual, el
mateix jurat únic, seleccionarà els dos millors treballs a nivell nacional, un per categoria.
Aquests treballs es classificaran com a Guanyadors Nacionals del Concurs de cartes i
dibuixos " Ara anem caminant al col·le" de Fundació MAPFRE i STOP Accidents.
Fundació MAPFRE i STOP Accidents es reserven el dret de declarar desert el Concurs,
tant a nivell de CCAA com nacional, en cas que , segons el parer del jurat únic, cap dels
treballs presentats tingui un nivell suficient per a ser adjudicatari de premi.
Fundació *MAPFRE i STOP accidents es reserven el dret a verificar, pel procediment que
estimin convenient, que les participacions en el Concurs compleixen amb tots els
requisits establerts en les presents bases, així com sol·licitar quantes autoritzacions i
documents siguin necessaris per la condició de menors dels autors/as dels treballs. A

aquest efecte, podran sol·licitar en qualsevol moment a qualsevol centre escolar que
hagi presentat un treball i, especialment, a aquells els alumnes dels quals siguin els
autors dels treballs que resultin guanyadors, la informació i documentació necessària
per a confirmar el compliment de les presents bases. La falta de lliurament de la
informació o documentació sol·licitada, en el termini de 20 dies des del seu requeriment,
comportarà l'eliminació immediata del treball i, en el seu cas, la pèrdua del premi, sense
necessitat de cap notificació.

6.- Premis
En línia amb l'indicat en el punt primer de les presents bases, es farà lliurament dels
premis que corresponguin per categoria segons el curs acadèmic al qual pertanyi o
pertanyés l'alumne guanyador en el moment de participar.
Fundació MAPFRE i STOP Accidents lliuraran els següents premis als 12 Guanyadors
autonòmics:



1a categoria (alumnes de 3r i 4t curs de primària): una bicicleta i un casc.
2a categoria (alumnes de 5è i 6è curs de Primària): una bicicleta i un casc

Valorats en uns 200€ el conjunt de bicicleta i casc (dos-cents euros el conjunt de bicicleta
i casc); els premis seran lliurats als alumnes autors dels treballs guardonats.
Fundació MAPFRE i STOP Accidents lliuraran els següents premis als 2 Guanyadors
Nacionals:
1a categoria (Alumnes de 3r i 4t curs de Primària)




Lliurament al centre escolar al qual pertanyi l'alumne guanyador d'un import de
1.000€ (mil euros), retenció sense reduir, perquè la classe d'aquest alumne
realitzi un viatge o excursió on el centre escolar triï.
Lliurament de material esportiu/educatiu per valor de 500€ (cinc-cents euros),
retenció sense deduir, per al centre educatiu al qual pertanyi l'alumne
guanyador.

2a categoria (alumnes de 5è i 6è curs de Primària):




Lliurament al centre escolar al qual pertanyi l'alumne guanyador d'un import de
1.500€ (mil cinc-cents euros), retenció sense reduir, perquè la classe d'aquest
alumne realitzi un viatge o excursió on el centre escolar triï.
Lliurament de material esportiu/educatiu per valor de 500€ (cinc-cents euros),
retenció sense deduir, per al centre educatiu al qual pertanyi l'alumne
guanyador.

El lliurament dels premis autonòmics i nacionals es realitzarà el mes de juny de 2021 en
la localitat on estigui situat el centre educatiu al qual pertanyi l'alumnat que hagi
elaborat el treball guanyador, i es comunicarà oportunament a les persones
responsables assignades pels centres escolars amb la deguda antelació.
Pel fet que el període temporal del concurs, de manera excepcional enguany, no es
desenvolupa seguint el calendari escolar sinó des de gener de 2020 fins a final del curs
2020-2021, en el moment de la fallada del premi per part del jurat el mes de juny de
2021 l'alumne guanyador haurà de trobar-se escolaritzat de 3r a 6è d'Educació
Primària en el centre escolar que hagi presentat la fitxa d'inscripció, no podent-se fer
lliurament de cap dels premis a dalt indicats en el cas que l'alumne guanyador no es
trobi escolaritzat en algun d'aquests cursos i en aquest centre escolar. En aquest
supòsit, el jurat haurà de designar un altre treball, que podrà ser d'un alumne que
pertanyi a un altre centre escolar, sempre que compleixi amb aquest i la resta de
requisits de les presents bases.

En cap cas els premis podran ser canviats per diners o una altra prestació a petició de
qualsevol dels guanyadors. Fundació MAPFRE i STOP Accidents es reserven el dret de
substituir, en cas d'obligada necessitat, els premis per uns altres de similars
característiques.

7.- Jurat únic
El jurat únic serà de lliure designació per part de Fundació *MAPFRE i STOP Accidents.
Les decisions d'aquest jurat seran inapel·lables.

8.- Comunicació i entrega de premis
Els premis es fallaran el mes de juny de 2021 i es comunicaran a la persona coordinadora
del Concurs del centre educatiu, que al seu torn serà responsable de comunicar-lo a la
família i a l'alumne guanyador.

9.- Drets de propietat intelectual
Tots els drets d'explotació de la propietat intel·lectual que poguessin recaure sobre les
cartes i dibuixos presentats a concurs (reproducció, comunicació pública, distribució i
transformació) quedaran cedits a Fundació *MAPFRE i STOP Accidents, sense límit
territorial ni cap temporal, adquirint aquestes últimes el dret de publicació d'aquests,
mitjançant qualsevol sistema o format, modalitat o procediment, esmentant l'autoria i

nom de l'alumne i del centre escolar al qual pertany. El centre escolar que presenti els
treballs a concurs declara i garanteix que aquests treballs han estat elaborats per
l'alumne indicat i és original , de manera que la seva presentació al mateix no vulnera
cap dret d'autor.
Els guanyadors dels premis autoritzen Fundació *MAPFRE i STOP Accidents i sense límit
territorial ni temporal, a fixar, reproduir, difondre i utilitzar per tots els mitjans escrits,
parlats i filmats sota tota forma per qualsevol mitjà i sobre qualsevol suport, el seu nom
i cognoms, imatge i veu, sempre que els fins siguin publicitaris i divulgatius en relació a
la llei en vigor, per al que mitjançant l'acceptació de les presents bases s'emeten les
autoritzacions que resultin necessàries de qui ostenti la pàtria potestat o representació
legal dels guanyadors/as.

10.- Responsabilitat
Fundació MAPFRE i STOP Accidents queden exempts de tota responsabilitat que pugui
derivar-se per motius aliens a aquestes entitats, així com qualsevol circumstància
imputable a tercers que pugui afectar la correcta participació o al correcte gaudi del
premi.
Així mateix, Fundació *MAPFRE i STOP Accidents no seran responsables dels serveis que
qualsevol altra entitat amb la qual col·labori presti als agraciats/as a conseqüència dels
premis lliurats ni de qualsevol mal, entès de la manera més àmplia possible.

11.- Pivacitat i Protecció de dades
De conformitat amb les normatives aplicables de protecció de dades personals, totes les
dades subministrades seran tractats per Fundació *MAPFRE i STOP Accidents amb la
finalitat de gestionar correctament el Concurs i complir amb les finalitats específiques
en les presents bases i les declarades per cadascuna de les entitats que es relaten a
continuació:
Fundació MAPFRE/STOP Accidentes
El responsable dels centres educatius que s'inscriguin en el Concurs (d'ara endavant, el
"Participant") queda informat i consent expressament mitjançant l'acceptació del
present documento el tractament de les dades subministrades voluntàriament en
aquest, així com el de totes aquelles dades que pogués facilitar a Fundació MAPFRE i
STOP Accidents i els que s'obtinguin mitjançant enregistrament d'imatges, converses
telefòniques o a conseqüència de la seva navegació per les pàgines web d'Internet o un
altre mitjà, amb motiu del desenvolupament de la sol·licitud o participació en el Concurs
(d'ara endavant, Activitat) fins i tot una vegada finalitzada la relació incloses, en el seu

cas, les comunicacions o les transferències internacionals de les dades que poguessin
realitzar-se, tot això per a les finalitats detallades en la Informació Addicional de
Protecció de Dades.
En cas que les dades facilitades es refereixin a terceres persones físiques diferents del
Participant, aquest garanteix haver recaptat i comptar amb el consentiment previ dels
mateixos per a la comunicació de les seves dades i haver-los informat, amb caràcter
previ a la seva inclusió en el present document, de les finalitats del tractament,
comunicacions i altres termes previstos en el mateix i en la Informació Addicional de
Protecció de Dades.
D'igual manera, en cas que les dades que proporcioni siguin de menors d'edat, com a
pare/mare o tutor del menys, autoritza expressament el tractament d'aquestes dades
incloses, en el seu cas, els relatius a la salut, per a la gestió de les finalitats detallades en
la Informació Addicional.
El Participant garanteix l'exactitud i veracitat de les dades personals facilitades,
comprometent-se a mantenir-los degudament actualitza<dues i a comunicar a Fundació
MAPFRE/STOP Accidents qualsevol variació que es produeixi en aquests.

Informació bàsica sobre protecció de dades
Responsable: Fundació MAPFRE /STOP Accidentes.
Finalitats: Gestió de l’Activitat.
Legitimació: Execució de l'Activitat
Destinataris: Podran comunicar-se dades a tercers i/o realitzar-se transferències de
dades a tercers països en els termes assenyalats en la Informació Addicional.
Drets: Pot exercir els seus drets d'accés, rectificació, supressió, limitació, oposició i
portabilitat, detallats en la Informació Addicional de Protecció de Dades.
Informació Adicional: Pot consultar la informació Adicional de Protecció de Dades de:
Fundació MAPFRE en :
https://www.fundacionmapfre.org/fundacion/es_es/politica-privacidad/

STOP Accidentes en :
https://stopaccidentes.org/gestionmax/politica-privacidad/gmx-niv6.htm

12.- Aspectes fiscals
Els premis superiors a 300€ estan subjectes a retenció i ingrés a compte de conformitat
amb la legislació vigent a l'Impost sobre Renda de la Persones Físiques i s'aplicarà, en tot
cas, el tipus de retenció que procedeixi a cada moment.

13.- Acceptació de les presents bases
S'informa els possibles participants que la mera participació en el Concurs de Cartes i
Dibuixos "Ara anem caminant al col·le" de Fundació MAPFRE i STOP Accidents implica la
total acceptació de les presents bases, així com les decisions dels organitzadors d'aquest,
Fundació *MAPFRE i STOP Accidents.
Fundació *MAPFRE i STOP Accidents es reserven el dret de desqualificar les
participacions que incompleixin les mateixes i especialment qualsevol participació en la
qual es consignin dades no veraces.

14.- Modificacions i/o Annexos
Fundació MAPFRE i STOP Accidents es reserven el dret a realitzar modificacions en les
condicions del present Concurs o afegir annexos successius sobre la seva mecànica i
premis, sempre que les mateixes estiguin justificades o no perjudiquin els participants i
es comuniquin a aquests degudament, donant-los a les mateixes el mateix grau de
publicitat que a les presents. Si fos necessari ajornar o anul·lar el Concurs, es farà constar
en les presents bases, per la qual cosa convidem a consultar-les amb posterioritat a la
seva participació.

15.- En cas de litigi
En cas de divergència entre les persones participants en el Concurs i Fundació
MAPFRE/STOP Accidents, seran competents per a conèixer els litigis que puguin
plantejar-se els Jutjats i Tribunals de Madrid capital, renunciant expressament els
participants en aquest Concurs al seu propi fur, de resultar diferent del pactat.

Bases elaborades a MADRID, a 1 de febrer de 2020, modificades al maig de 2020

ANNEX I
SEUS DE STOP ACCIDENTS ON ES RECEPCIONARAN ELS
DIBUIXOS/CARTES
DELEGACIÓ STOP ACCIDENTES MADRID
C/ Nuñez de Arce 11, ESC B 1r pta 3
28012 Madrid
proyectosmadrid@stopaccidentes.org
DELEGACIÓ STOP ACCIDENTES VALÈNCIA
c/ Azcárraga nº 34 pta 8
46008 VALENCIA
stopvalencia@stopaccidentes.org
DELEGACIÓ STOP ACCIDENTES ANDALUCIA
C/ daraxa, 36
18230 Atarfe
proyectosandalucia@stopaccidentes.org
DELEGACIÓ STOP ACCIDENTES ARAGÓ
c/ Arzobispo Apaolaza 38 1º D
50009 Saragossa
stopzaragoza@stopaccidentes.org
DELEGACIÓ STOPA ACCIDENTES GALICIA
Avda. De Oza 8, 1º Dcha. Local C
15006 A Corunya
proyectosgalicia@stopaccidentes.org
DELEGACIÓ STOP ACCIDENTES CATALUNYA
C/ Consell de Cent 474 bis, Entlo B
08013 Barcelona
info@stopaccidentes.cat

