Informació General

Foto: Jorge Fraile

Qui pot participar
Este concurs es dirigix a centres de públics, concertats i privats de tota Espanya. Els participants
hauran d'estar cursant estudis de Primària, Secundària o Cicles de Formació Professional Bàsica.
Cada equip estarà tutelat per un professor responsable. En cadascuna de les categories s'especifica
el nombre d'alumnes màxim per a formar un equip, així com el nombre màxim d'equips que un
professor podrà tutelar. Cap alumne d'un equip podrà formar part d'un altre equip.
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Convocatòria del concurs:

15 d’octubre de 2020

Plaç d’inscripció:

Fins al 18 de gener de 2021

Data d’entrega del projecte. Fase On Line:

Fins al 8 de febrero de 2021

Comunicació dels finalistes:

1 de març de 2021

Final (Fase presencial) i entrega de premis:

26 de marc de 2021

Ubicació:
Carrer Major i Auditori
Museu de les Ciències
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Acceptació i Reglament
 La Ciutat de les Arts i les Ciències es reserva el dret de modificar els terminis i les dates establides
en les presents bases, així com la potestat de cancel·lar, suspendre o modificar este concurs i les
seues bases, en cas fortuït o de força major, o davant circumstàncies que, a criteri de
l'organitzador així ho justifiquen. En cap cas, l'exercici de tals drets per part de l'organitzador
permetrà al participant cap reclamació.
 La participació en este concurs implica la plena acceptació de totes i cadascuna de les bases del
concurs, i la decisió inapel·lable del jurat.
 Quedaran desqualificats els treballs presentats que no guarden relació amb la temàtica del
concurs, i/o que continguen imatges, o, textos que puguen ser considerats ofensius, denigrants
o de mal gust. També quedaran desqualificats aquells treballs que atempten contra la dignitat
de les persones, el seu sexe, raça o religió.
 L'organització queda facultada per a resoldre qualsevol contingència no prevista en les bases,
durant el transcurs del concurs.
 Estes bases poden ser modificades per l'organització, qui comunicarà als equips amb suficient
antelació els canvis realitzats.
 Durant la final se sol·licitarà un comportament adequat per part dels assistents.
 El comité organitzador del concurs Acció pel Clima, es reserva el dret d'excloure en qualsevol
moment a qualsevol candidatura que altere, perjudique o de qualsevol forma amenace el
reglament, així com el bon funcionament i desenvolupament normal del concurs.
 Tots els participants hauran d'autoritzar la reproducció i difusió dels projectes presentats al
concurs, així com els materials audiovisuals generats durant la fase presencial, per la Ciutat de
les Arts i les Ciències.
Informació addicional
Per a resoldre qualsevol dubte sobre el concurs poden contactar a través del correu electrònic :
divulgacion@cac.es
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Inscripció
La inscripció és gratuïta dins dels terminis establits (veure Calendari).
Els professors hauran d'estar inscrits prèviament en el Programa Especial d'Educació i Ciència
CIENCIAPEC. Totes les inscripcions es registraran a través de la web i quedaran pendents de
confirmació definitiva per l'organització.
S'ha establit un número màxim d'inscrits per a cada categoria. Una vegada superat el número, la resta
d'inscripcions rebudes passaran a formar part d'una llista d'espera ordenada cronològicament. En el
cas que es produïsca alguna baixa, esta serà coberta pel primer equip registrat de la llista d'espera.
La comunicació de tal circumstància es realitzarà per correu electrònic.
El nombre màxim d'equips inscrits per un mateix professor és diferent en cadascuna de les categories
(veure categories).
La Fase Presencial estarà supeditada a les circumstàncies del moment.
Amb la participació en el concurs els participants autoritzen a CACSA a la reproducció i comunicació
pública dels projectes presentats al concurs, així com, a l'enregistrament i ús de les imatges dels
participants durant la Fase Presencial en la Ciutat dels Arts i els Cienciès.
Amb motiu dels enregistraments que pogueren tindre lloc durant el desenvolupament del concurs
en les instal·lacions de CACSA, s'haurà d'aportar en el moment de la presentació del projecte
l'autorització per a enregistrament i ús d'imatges de l'equip del projecte. És imprescindible la
recepció del formulari d'autorització emplenat abans de la finalització del període d'inscripció, per a
poder donar per confirmada la inscripció.
Concurs de 'Acció pel clima'
Departament de Divulgació - Museu de les Ciències
Avda. Professor López Piñero (Historiador de la Medicina) n.º 7
46013 – Valencia
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