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FORMULARI D'INSCRIPCIÓ I  

TERMES I CONDICIONS DE PARTICIPACIÓ  
 

Concurs Juvenil L'aigua que volem (tercera edició, 2022) 

 
 

PARTICIPACIÓ EN EL CONCURS JUVENIL  

Per inscriure's en aquest concurs, les escoles, els professors i els joves participants han de: 
1. Posar-se en contacte amb un museu de l'aigua afiliat a la Xarxa Global.  
2. Emplenar tots els apartats d’aquest formulari d'inscripció, signar-lo i enviar les pàgines 1 i 2 

degudament formalitzades al museu de l'aigua associat.  
3. Enviar l'obra creada pels estudiants al museu de l'aigua associat amb data límit 22 d'abril de 2022. 

 
DETALLS DEL PARTICIPANT (ESCOLA/INSTITUCIÓ)  

L'escola/institució _______________________________________________________________________ 

Adreça ________________________________________________________ Número ________________ 

Ciutat ________________________________ CP ____________ País______________________________  

Classe o estudiant participant ___________________ Edat i nombre d'estudiants _________________ 

Amb el/s professor/s ____________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

Correu electrònic (obligatori) _______________________Número de telèfon _____________________ 

s'inscriu en el Concurs Juvenil L'aigua que volem en col·laboració amb el següent museu/institució 
de l'aigua afiliat a WAMU-NET __________________________________________________________ 

_________________________Ciutat _____________________________ País _______________________ 
 

amb l’obra següent (MARQUEU-NE NOMÉS UNA): 

□ DIBUIX  □ FOTO  □ ALTRES MITJANS (VÍDEO/ANIMACIÓ/PAISATGE SONOR/CANÇÓ) 

Totes les obres s’han d'enviar amb un títol i una breu descripció (d'un màxim de 200 paraules en anglès). 
S’accepten textos i eslògans en qualsevol idioma sempre que se’n proporcioni la traducció a l’anglès. És 
obligatori proporcionar textos/subtítols en anglès de totes les obres presentades, incloent-hi creacions 
literàries, diàlegs, vídeos, animacions i cançons. No s'acceptaran obres sense traducció a l'anglès. 
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TÍTOL I DESCRIPCIÓ DE L'OBRA PRESENTADA  

(Màx. 200 paraules en anglès més la descripció en idioma local:) ___________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 
 

SOL·LICITUD DE L'EDUCADOR RESPONSABLE (PROFESSOR ENCARREGAT DEL CURS). 

DECLARACIÓ SOBRE L'ÚS DELS DIBUIXOS, FOTOGRAFIES I VÍDEOS PRESENTATS.  

TRACTAMENT DE DADES PERSONALS I DOCUMENT SOBRE LA POLÍTICA DE PROTECCIÓ DE 
MENORS 

 

Nom complet del professor encarregat del curs ____________________________________________ 

 

Correu electrònic _______________________________________________________________________ 
 

□ Amb aquesta inscripció en el concurs L'aigua que volem de la Xarxa Global de Museus de l'Aigua, 
accepto els termes i condicions del concurs i el tractament de les dades personals aportades en 
aquest document (vegeu *).  

□ Atorgo a la Xarxa Global de Museus de l'Aigua plena potestat per utilitzar els dibuixos, fotografies, 
vídeos i creacions literàries presentats al concurs L'aigua que volem, com també per fer-ne 
reproduccions o adaptacions en els documents del programa i en la promoció de les activitats de la 
UNESCO i de la Xarxa Global, segons es detalla en el document Privacitat i tractament de dades 
personals (vegeu **). Aquests usos inclouen, amb caràcter enunciatiu però no limitatiu, el dret a 
utilitzar-los en format imprès i digital en comunicats de premsa, informes de la UNESCO, 
publicacions i altres documents o impresos publicitaris.  

□ Declaro així mateix que he llegit el Document sobre Política de Protecció i Custòdia de Menors 
(vegeu ***) i que he obtingut els permisos pertinents dels pares/tutors en cas que en els vídeos o a 
les fotografies presentats apareguin imatges d’infants.  

□ Declaro que soc la persona responsable de publicar entrades i accedir a les xarxes socials en nom 
dels estudiants.  

 
Lloc i data ________________________________ Signatura (obligatòria) _______________________ 
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(*) TERMES I CONDICIONS  

• La promotora del concurs és la Xarxa Global de Museus de l'Aigua (WAMU-NET), una “iniciativa 
emblemàtica” de la UNESCO-PHI, si bé aquesta no representa les opinions de la UNESCO ni del PHI. 

• La participació en el concurs és gratuïta.  
• Després de la data límit del 22 d'abril no s'acceptaran més obres a competició.  
• Amb la inscripció en el concurs, les escoles participants es comprometen a regir-se per aquests 

termes i condicions.  
• En inscriure's al concurs, els participants declaren posseir els drets de les obres presentades. WAMU-

NET no es responsabilitza d'un ús inadequat de les obres per part dels participants, ni tampoc 
d'infraccions referents a drets d'autor o falses declaracions formulades per aquests.  

• Tots els participants han de presentar el formulari d'inscripció degudament signat pel seu educador 
responsable/professor encarregat del curs i pels pares o tutors. Sense les dades de l'educador 
responsable i la signatura corresponent, l'obra presentada no serà presa en consideració.  

• Si en la fotografia o vídeo apareixen infants, s’ha d'obtenir el permís dels seus pares o tutors.  
• Amb la signatura del formulari d'inscripció, els participants confirmen també que han llegit i 

compleixen el Document sobre Política de Protecció de Menors adoptat per la Xarxa Global i que 
figura més endavant.  

• Tots els dibuixos, fotografies i vídeos emprats i publicats per WAMU-NET han d’incloure títols 
acreditatius de l'escola/institució participant i dels seus creadors/autors.   

• Amb la presentació d’una obra i l’acceptació d’aquests termes i condicions, el participant dona el seu 
consentiment perquè l'obra sigui utilitzada per WAMU-NET al seu lloc web i en blogs i canals a les 
xarxes socials.  

• L'educador responsable signant d’aquest formulari és l'única persona amb potestat per accedir a les 
xarxes socials i fer-hi publicacions en nom dels estudiants.  

• Totes les dades personals obtingudes per WAMU-NET s'han de preservar de conformitat amb el 
Reglament General de Protecció de Dades de la Unió Europea, segons es detalla tot seguit en el 
document sobre Privacitat i Tractament de Dades Personals.  

• La Xarxa Global ha d’emmagatzemar totes les obres i dades obtingudes en un arxiu segur en línia, 
que ha de ser gestionat i utilitzat exclusivament pel personal de WAMU-NET per a les finalitats 
d’aquest concurs.  
 

(**) DOCUMENT SOBRE PRIVACITAT I TRACTAMENT DE DADES PERSONALS  

La Xarxa Global de Museus de l'Aigua, en compliment de l'article 13 del Reglament Europeu de Protecció de 
Dades 679/2016 (RGPD), notifica que el processament de dades personals incloses en dibuixos, fotografies i 
vídeos, tant a Internet com en paper, s'ha de fer de conformitat amb la legislació europea i els principis de 
rectitud, legalitat, transparència i confidencialitat. Les seves dades personals només s’utilitzaran per a la 
promoció de l'activitat desenvolupada per la Xarxa Global de Museus de l'Aigua o per la UNESCO. El 
consentiment per a la divulgació de dades personals a través de webs, mitjans impresos i/o qualssevol altres 
mitjans de distribució electrònica és optatiu. És possible exercir en tot moment els drets estipulats als articles 
15, 16, 17 i 18 de l’RGPD europeu per a la revocació d'aquesta autorització o la cancel·lació, rectificació o 
incorporació de dades. Aquests drets es poden exercir mitjançant l'enviament d'una notificació per escrit al 
controlador de dades a l'adreça info@watermuseums.net  

mailto:info@watermuseums.net
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(***) DOCUMENT SOBRE LA POLÍTICA DE PROTECCIÓ I CUSTÒDIA DE MENORS  

Aquest document constitueix la Política de Protecció de Menors de la Xarxa Global de Museus de l'Aigua i és 
de compliment obligat per a tot el personal i els voluntaris dels museus afiliats a WAMU-NET que participin 
en el Concurs Juvenil L'aigua que volem. Aquesta política és compartida per tots els membres de la nostra 
Xarxa i per totes les escoles associades, atès que desitgem desenvolupar i millorar la nostra tasca i promoure 
la nostra política allà on sigui possible, com també garantir el compliment de les expectatives dipositades en 
nosaltres i uns estàndards comuns.  

La Xarxa Global de Museus de l'Aigua treballa amb infants i joves en contextos múltiples i diversos i es 
compromet plenament a la promoció dels drets i el benestar infantil, així com a combatre totes les formes 
d’abús a la infància. La política inclou, amb caràcter enunciatiu però no limitatiu, els elements següents:  

Fotografies/vídeos d’infants  

Només es poden fer fotografies d’infants amb el permís dels mestres que els acompanyen i amb la garantia 
que els pares o tutors han signat un certificat de no objecció a les fotografies que se’ls faran i es compartiran 
a les xarxes socials. Les fotografies i vídeos dels nostres programes serveixen per documentar, compartir i 
promoure la tasca de la Xarxa Global de Museus de l'Aigua amb l’objectiu de posar en valor el patrimoni 
hídric i els Objectius de Desenvolupament Sostenible o les escoles/organismes associats, però no per a cap 
altra finalitat. Les imatges han de tenir una intencionalitat clara com, per exemple, mostrar un grup, una obra 
mentre s’executa o quan ja està acabada, un professor portant a terme la seva activitat o infants valorant o 
parlant de les seves obres.  

Seguretat infantil i avaluació de riscos  

Els mestres han de tenir cura dels infants del seu centre constantment i gestionar els riscos. Tot el personal 
s’ha de responsabilitzar personalment que cap membre del centre quedi en cap moment sol amb els infants 
o fora de l'abast visual d'altres mestres o cuidadors. Això redunda en la seva pròpia seguretat així com en la 
seguretat i el benestar dels infants. Tot el personal es compromet a emprendre accions immediates en cas 
que un menor estigui en perill, incloent-hi sol·licitar assistència mèdica o policial.  

Abusos a menors  

Tots els adults que participen en activitats educatives tenen la responsabilitat de notificar i informar les 
autoritats pertinents sobre qualsevol sospita d'abús infantil, mantenint la confidencialitat en interès de la 
dignitat i seguretat del menor. En particular, tot el personal i els voluntaris han d'estar al corrent d’aquesta 
política.  

El personal i els voluntaris que participen en el Concurs Juvenil L'aigua que volem a través d'un museu de 
l'aigua en particular accepten la Declaració dels Drets de l’Infant de les Nacions Unides (1992) i es 
comprometen a respectar els infants i a reconèixer la seva vulnerabilitat bàsica davant possibles abusos per 
part d'adults.  

El personal i els voluntaris mai: 

• Pegaran ni agrediran o abusaran físicament d’infants de cap manera. 

• Mantindran relacions amb els infants que d'alguna manera es puguin considerar d'explotació o abús. 

• Actuaran de manera que pugui resultar abusiva per a un infant o el faci susceptible d'abusos. 
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• Faran servir un llenguatge, faran insinuacions o donaran consells inadequats, ofensius o abusius.  

• Tindran un comportament físic que resulti inadequat o sexualment provocador.  

• Consentiran o participaran en conductes dels menors que siguin il·legals, perilloses o abusives.  

• Actuaran amb la intenció d'avergonyir, humiliar, infravalorar o degradar els infants, ni cometran qualsevol 
altra forma d'abús emocional.  

• Discriminaran o mostraran un tracte diferenciat en favor d'uns infants i en detriment d'uns altres.  

 

Formació i conscienciació  

Tot el personal que participi en el Concurs Juvenil L'aigua que volem ha de llegir aquest document i donar fe 
d'haver-lo entès per evitar així negligències o abusos físics, emocionals o sexuals. Tots els nous empleats i 
voluntaris han de llegir i entendre aquest document abans de començar a treballar amb infants i escoles.  

 


