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FORMULARI D’INSCRIPCIÓ 

L’aigua que volem: Concurs de premis juvenils 2020 
 

 

COM INSCRIURE’S AL CONCURS DE PREMIS JUVENILS 

Per inscriure’s al concurs de premis juvenils “L’aigua que volem” (The Water We Want), les persones 
participants han de: 

1. Posar-se en contacte amb un museu de l’aigua que formi part de la Xarxa Global de Museus de 
l’Aigua per emplenar aquest Formulari d’inscripció. 

2. Enviar el Formulari d’inscripció (fitxer adjunt núm. 1) i el Formulari de consentiment d’ús de mitjans 
(fitxer adjunt núm. 2) degudament emplenats i completats amb totes les dades personals al museu 
de l’aigua local. Fins que el museu de l’aigua local no hagi enviat una confirmació a la persona 
sol·licitant, no es considerarà completat el procés de sol·licitud. 

3. Enviar l’obra creada pels alumnes als museus de l’aigua locals abans del 15 de març de 2020. 
 
 

DADES DE L’ESCOLA/INSTITUCIÓ SOL·LICITANT 

L’escola / La institució ___________________________________________________________________ 

Carrer _________________________________________________________ Número________________ 

Codi postal _____________ Ciutat _________________________________________________________ 

País ____________________________________ Telèfon _______________________________________ 

Classe participant _________________ Edat i nombre d’alumnes ________________________________ 

Amb el/s professor/s ____________________________________________________________________ 

participa en el concurs de premis juvenils “L’aigua que volem” a través del següent museu/institució 
de l’aigua membre de WAMU-NET: ______________________________________________________ 

Ciutat _______________________________ País ______________________________________________ 

 
amb el treball següent (MARQUEU UNA SOLA OPCIÓ): 

□ FOTOGRAFIA □ DIBUIX □ VÍDEO 

 

Cada treball s’ha de presentar amb un títol i una breu descripció (màx. 200 paraules). És obligatori 

proporcionar subtítols en anglès en tots els treballs presentats, inclosos els escrits i els diàlegs. Les obres 

sense traducció no es tindran en compte. 
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TÍTOL I DESCRIPCIÓ DEL TREBALL PRESENTAT 

(Màx. 200 paraules en anglès + a més de la llengua original) _________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

 

TERMES I CONDICIONS 

• El promotor és la Xarxa Global de Museus de l’Aigua (WAMU-NET) - una iniciativa de PHI-UNESCO. 

• En inscriure’s a aquest concurs, les escoles i els participants individuals accepten estar subjectes als 

seus termes i condicions. 

• No hi ha quota d’inscripció per participar en aquest concurs. 

• En inscriure’s a aquest concurs, els candidats declaren que són propietaris del copyright dels 

treballs presentats. WAMU-NET no es fa responsable de cap ús inadequat dels treballs per part dels 

concursants ni de la infracció del copyright. 

• La data màxima per presentar els treballs és el 15 de març de 2020. Després d’aquesta data, no 

s’acceptaran més treballs per al concurs per part dels museus de l’aigua membres de WAMU-NET. 

• A més del Formulari d’inscripció, tots els participants han de presentar el Formulari de 

consentiment signat pel seu educador responsable / professor principal o pel seu pare/mare o 

cuidador. 

• Si la fotografia o el vídeo inclouen imatges d’infants, cal haver demanat autorització als seus pares 

o cuidadors. En signar el Formulari de consentiment, els participants accepten l’Avís de política de 

protecció de menors adoptada per la Xarxa Global. 

• En tots els dibuixos, fotografies o vídeos utilitzats i publicats per WAMU-NET hi apareixeran 

acreditats l’escola o la institució participant i els seus creadors o autors. 

• En presentar qualsevol treball i acceptar aquests termes i condicions, el participant dona el seu 

consentiment perquè la seva obra sigui utilitzada lliurement per WAMU-NET a través dels canals 

del lloc web, el blog i les xarxes socials que tinguin relació amb aquest concurs. 

• L’educador responsable que signa aquest formulari és l’única persona habilitada per comunicar-se 

amb les institucions de WAMU-NET i per accedir o fer publicacions a les xarxes socials en nom dels 

alumnes. 

• Després de presentar un treball, i fins que WAMU-NET no hagi seleccionat les obres finals (el 22 

d’abril), només es podrà utilitzar la descripció següent a les xarxes socials: “Aquests treballs han 

estat presentats al concurs juvenil ‘L’aigua que volem’, organitzat per la Xarxa Global de Museus de 

l’Aigua”. 
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• Totes les dades personals es recolliran i es custodiaran d’acord amb la normativa europea del 

Reglament general de protecció de dades (RGPD), com es descriu amb més detall al Formulari de 

consentiment. 

• Totes les dades i obres que es recullin seran emmagatzemades per la Xarxa Global en un arxiu 

específic a Dropbox, que només podrà ser tractat i utilitzat per la Secretaria de la Xarxa Gobal per a 

la finalitat del concurs de premis juvenils. 

 

DADES DE L’EDUCADOR RESPONSABLE / PROFESSOR PRINCIPAL  

Nom ______________________________________ Telèfon mòbil _______________________________ 

□ Sol·licito participar en el concurs “L’aigua que volem” de la Xarxa Global de Museus de l’Aigua 

□ Declaro que seré l’única persona que accedirà i farà publicacions a les xarxes socials en nom dels alumnes 

□ Accepto els termes i condicions del concurs de premis 

Per estar al corrent de les nostres iniciatives, indiqueu una adreça electrònica: ___________________ 
 
 
 

Lloc i data ___________________________________ Signatura _______________________________ 
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