Participa en la campanya de protecció de la pell 2019 de BSA
Badalona Serveis Assistencials (BSA) organitza el I Concurs per representar
gràficament la marca de la campanya de sensibilització infantil i adulta contra el
melanoma i la importància de protegir la pell.
Aquesta campanya s’inclou dins d’una sèrie d’accions de prevenció i promoció de la
salut sobre protecció de la pell per evitar al màxim el risc de patir un melanoma entre la
població, especialment la més jove. La iniciativa és fruit d’un estudi sobre el càncer a
Badalona, els resultats del qual es van fer públics durant l’estiu de 2018 i convidaven a
potenciar la prevenció del melanoma. BSA amb la seva vocació pública i de servei vol
contribuir d’aquesta manera amb el compromís de fer transferència real i revertir aquesta
tendència seguint el programa «Badalona, cap a una ciutat saludable».
INFANTIL: DIBUIX
El concurs infantil sota el lema “Sol, solet, vine’m a veure però poquet” busca el millor
dibuix que representi gràficament els riscos d’una exposició no adequada a la radiació
solar, especialment durant l’estiu i en determinades franges horàries (12 a 17 hores).
Característiques dels concurs:
•
•
•

•

Podrà participar-hi qualsevol infant de 0 a 17 anys, ja que les categories de
participació són: de 0 a 6, de 7 a 11, de 12 a 17 anys.
Ho podrà fer durant el termini obert del concurs del 10 d’abril al 10 de maig (els
2 inclosos).
Els/les participants hauran d’enviar la seva proposta de material gràfic en format
paper (BSA s’encarregarà de la seva digitalització) a les consultes de Pediatria
de BSA o format digital via correu electrònic a esalut@bsa.cat (es recomana
enviar-ho amb format jpg o pdf).
Al sobre o correu electrònic, adjunteu també:

- Nom i cognoms, edat del menor; nom i cognoms i DNI del tutor/a, així com la
manera preferida per contactar si resulteu ser el guanyador/a.
- Amb la participació al concurs queda autoritzada la publicació i exposició de les
obres i de les dades d’autoria com a gest de reconeixement dels guanyadors. Al ser
menors d’edat, entenem que l’enviament per part del tutor/a dóna conformitat a l’anterior.
- Si voleu, podeu adjuntar l’explicació de la simbologia del dibuix.
ADULT: CARTELL
El concurs d’adults sota el lema “No t’hi juguis la pell, tots contra el melanoma” busca el
millor cartell que representi gràficament els riscos d’una exposició no adequada a la
radiació solar, especialment durant l’estiu i en determinades franges horàries (12 a 17
hores).
Característiques dels concurs:
•
•

Podrà participar-hi qualsevol persona major d’edat.
Ho podrà fer durant el termini obert del concurs del 10 d’abril al 10 de maig (els
2 inclosos)

•
•
•

Els/les participants hauran d’enviar la seva proposta de material gràfic en format
paper (COMUNICACIÓ. Ca l’Amigó, Pl. Pau Casals, 1, 08911, Badalona) o via
correu electrònic a esalut@bsa.cat
Es recomana presentar un cartell de mides A4 o A3 i enviar-ho en format jpg o
pdf.
Al sobre o correu electrònic, adjunteu també:
- Nom i cognoms, DNI i la manera preferida per contactar si resulteu ser el
guanyador/a.
- Amb la participació al concurs queda autoritzada la publicació i exposició de les
obres i de les dades d’autoria com a gest de reconeixement dels guanyadors.
- Si voleu, podeu adjuntar l’explicació de la simbologia del cartell.

ADULT: IDEA DIGITAL
També volem premiar la millor idea perquè tothom prengui consciència de la importància
de protegir-nos la pell d’una exposició inadequada al sol. Per aquest motiu, hem creat
aquesta nova categoria participativa.
Els participants hauran de complir els requeriments següents el 23 de maig, Dia Mundial
del Melanoma:
-

Fer-se seguidors de @BSABadalona a Twitter: https://twitter.com/BSABadalona
Aportar un comentari amb la idea el més descriptiva possible i sempre utilitzar:
o #BSAensprotegim
o @BSABadalona

Les idees seran recollides en un informe que avaluarà el Jurat* i que donarà a conèixer
públicament el mes de maig. El reconeixement públic i el lliurament del premi es farà
coincidir amb la resta de categories durant l’acte de transferència el 20 de Juny.
Selecció de persones guanyadores i premis del concurs infantil i d’adults
•

•

•
•

•

El Jurat * estarà format pels membres del Servei de Pediatria de BSA, així
com del grup de treball que va impulsar la Càtedra de Recerca UOC-BSA d’on
va sorgir l’estudi de recerca, embrió d’aquesta acció de transferència, juntament
amb representants del laboratoris “Rilastil/cumlaude lab” que l’han patrocinat
El premi és:
- Representació gràfica de la campanya
- Reconeixement públic
- Per categoria
INFANTIL: DIBUIX. Set de platja adaptat a l’edat/categoria del
concurs gràcies a “Rilastil/cumlaude lab”
ADULTS CARTELL: 150 euros – Targeta d’El Corte Inglés
cortesia de “Rilastil/cumlaude lab”
ADULTS – DIGITAL. Set de platja gràcies a “Rilastil/cumlaude
lab”
El Jurat té la potestat de declarar desert el concurs.
La decisió del jurat es comunicarà a les persones guanyadores durant el mes de
maig. El reconeixement públic i lliurament de premis es farà el 20 de juny de
2019, durant la celebració de l’acte de transferència de les accions de protecció
de la pell impulsades per BSA, a la sala d’actes de l’Hospital Municipal de
Badalona.
La participació en el concurs suposa l’acceptació d’aquestes bases i la
conformitat amb les decisions del Jurat.
Badalona, 10 d’abril de 2019

