
FOLLA DE INSCRICION NO OBRADOIRO DE ARTE POLOS DEREITOS HUMANOS
(PARA NENOS/AS ENTRE 4 E 14 ANOS)

A ........... de ................................. de 20....... ,
Asinado    

D / Dª ............................................................................................................. con DNI ...................................                         
Domiciliado/ na rúa ....................................................................................... concello de .......................... 
C.P. nº..................................... provincia de ....................................................... pais ................................... 
email ................................................................. telefono de contacto .................................. En calidade 
pai/nai/titor do menor ...................................................................................................................................
Manifesto que:

Os TRABALLOS do “OBRADOIRO DE ARTE POLOS DEREITOS HUMANOS” realizados polos nenos/as en 
idades comprendidas entre os 10 e os 14 anos. Participaran directamente no concurso 
internacional de debuxo "Kids for Human Rights" patrocinado pola Oficina de las Nacións Unidas 
en Xenebra e a Oficina do Alto Comisionado de Nacións Unidas para os Dereitos Humanos, con 
sede en Xenebra.

Temática á que concorre:
 Tema 1: Dereito humano que considera máis importante.
 Tema 2: Algún personaxe ao que admire polos seus esforzos na defensa ou promoción dos  
     dereitos humanos.
 Tema 3: Como pode defender ou promover os dereitos humanos.

Nº DE PARTICIPANTE  .........   (A complementar pola Organización)

DATOS DO PARTICIPANTE:

Nome e apelidos          

DNI.     Data de nacemento                      Xénero 

Centro no que cursa estudos

Acepto as condicións do concurso INTERNACIONAL DE DEBUXO “ KIDS FOR HUMAN RIGHTS” (ver o dorso).
Autorizo os responsables a facer uso das imaxes tomadas e voz do menor, na difusión de actividades e 
eventos a traveso da paxina web, blog, e redes sociais das entidades promotoras. Para uso interno en 
memorias e proxectos da Fundación e Asociación. En documentos e material gráfico impreso como 
carteis, folletos e publicacións. 
De conformidade co establecido no artigo 13 (RGPD), declaro, coñecer os seguintes aspectos:
- Que as imaxes tomadas poderán ser incorporados a uns ficheiros baixo responsabilidade da 
Asociación de Veciños Banda do Rio con CIF nº G94167285  domiciliada na rua Eduardo vincenti nº 2 – 
1ª   e-mail a.v.bandadorio@gmail.com e da Fundación The Gabarron,  que poderán tratar as mesmas e 
poder facer uso delas nos termos e para a finalidade fixada neste documento
- O destinatarios destes datos serán unicamente ditos responsables, que non farán cesión algunha dos 
mesmos, salvo as comunicacións os encargados do tratamento que colaboren na prestación de 
servicios relativos a finalidade aquí contemplada.
- Que en calquera momento poderei exercer os dereitos de acceso, rectificación, cancelación, 
oposición, limitación e portabilidade, mediante escrito dirixido os presidentes das entidades promotoras, 
co meu DNI e o do meu fillo/a. Asimesmo teño a posibilidade de presentar reclamación diante da 
Axencia Española de Protección de Datos.

O dereito a propia imaxe está recoñecido no artigo 18.1 da Constitución Española e regulada pola L.O. 1/1982, de 5 de 
maio, de protección do dereito a honor. A intimidade persoal e familiar e a propia imaxe, o regulamento (UE) 2O16/679 
do Parlamento Europeo e do concello de, 27 de abril de 2016, relativo a protección das persoas físicas no que respecta 
a tratamento de datos persoais e a libre circulación destes datos (RGPD). O responsable do tratamento indicado mais 
abaixo, solicita de:



D / Dª ............................................................................................................. con DNI ...................................                         
Domiciliado/ na rúa ....................................................................................... concello de .......................... 
C.P. nº..................................... provincia de ....................................................... pais ................................... 
email ................................................................. telefono de contacto .................................. En calidade 
pai/nai/titor do menor ...................................................................................................................................
Manifesto que:

CONCURSO INTERNACIONAL DE DIBUXO “KIDS FOR HUMAN RIGHTS”
TERMOS E CONDICIONS DO CONCURSO

Condicións para participar
- Os/As participantes do concurso deben ter entre 10 e 14 anos de idade.
- Os/As nenos/as participantes no obradoiro deben contar co consentimento dos seus pais/ nais/ 
ou titores, que asinaran estas condicións.
- As persoas relacionadas co concurso e as súas familias inmediatas non son elixibles.
- As ilustracións deben ser orixinais e creadas completamente polo seu autor. Si o debuxo non e 
completamente orixinal o debuxo estará completamente descualificado.
- Un/unha participante pode ser descalificado se hai motivos razoables para crer que estes termos 
e condicións foron infrixidos.
- Os/as nenos/as poden con tantos debuxos como desexen en calquera das categorías.
- En ningunha etapa do concurso cobraráse pola entrada.
- O debuxo debe ser respectuoso cos temas establecidos de acordo con as categorías do 
concurso.
- Os debuxos realizaranse en formato A3. Asinados polo autor/a e con data. 

Gañadores del Concurso
- Os/as gañadores/as do concurso serán elixidos por un grupo de xurados da Oficina das Nacións 
Unidas en Xenebra, a Oficina do Alto Comisionado para os Dereitos Humanos e a Fundación 
Gabarrón. En todos os asuntos, a decisión do panel de xuíces será final e non estará suxeita a 
ningunha forma de apelación.
- Os/as gañadores do concurso e os nomes preseleccionados poden publicarse nos sitios web de 
la ONU, o ACNUR e a Fundación Gabarrón.
- Cada participante acepta que a ONU e a Fundación Gabarrón fagan todas e cada unha das 
súas declaracións no futuro. O participante outorga a  ONU (e a terceiros autorizados pola ONU, 
ACNUR e a Fundación Gabarrón) unha licencia non exclusiva, mundial e irrevogable para usar, 
mostrar, publicar, transmitir, copiar, realizar traballos derivados, editar, alterar, almacenar, volver a 
formatear a Presentación para tales propósitos.
- Calquera entrada e calquera información presentada polo participante debe ser reportada 
persoal e especificamente o participante. O participante garante que o envía de forma persoal e 
relativa a cada participante. O participante certifica que o seu debuxo e toda a información 
enviada non infrinxe ningunha propiedade intelectual, privacidade ou calquera outro dereito de 
terceiras partes, e non conten nada que sexa difamatorio, ofensivo, obsceno, acosador, ou 
ameazante. Os organizadores do concurso resérvanse o dereito de seleccionar, filtrar e / ou 
supervisar, segundo corresponda, calquera información proporcionada polo participante e 
editar, rexeitar a distribución ou eliminar dita participación.
- A organización contactará cos finalistas de acordo os seus datos na folla de inscrición.


