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Participants
Hi poden participar tots els estudiants dels centres públics, concertats i
privats de la Comunitat Valenciana de Secundària, Formació Professional i
Batxillerat.
Temàtica, modalitat i format
Les obres han de ser originals i inèdites, i no premiades en un altre concurs.
De temàtica específica: els Premis Rei Jaume I.
Han de crear un cartell que represente els premis, la seua missió, els seus
objectius, els jurats, l'acte de lliurament, els guardonats,..., és a dir, la idea és
que l’obra ha de transmetre l'essència dels premis, centrant-se en una de les
seues característiques especials o en diverses.
S’hi admet una sola obra per participant. El cartell ha de tindre una extensió
màxima DIN A4, per una cara, en color o en blanc i negre, i en qualsevol
tècnica i suport. Si s'utilitza el collage, s'evitarà l’ús de materials que es
puguen desprendre del suport. No es permet l'ús d'imatges que no siguen
originals.
Cada obra ha de tindre un títol. A la part posterior de l'obra s’ha d’indicar en
lletres majúscules el nom de l'autor/autora, centre docent i curs actual.
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Enviament i terminis
Els centres docents reuniran tots els cartells presentats pels seus alumnes i
els enviaran organitzats per cursos a la adreça de la seu de la Fundació:
Fundació Premis Rei Jaume I
Especificant: Concurs de cartells
Pintor López Nº 7
46003 València
La documentació presentada ha d’incloure Autorització escrita del pare, de la
mare o del representant legal per a participar en aquest concurs (solament
en el cas de menors d'edat).
No s'acceptaran enviaments per correu electrònic.
El termini d’admissió comença el 24 d’abril fins el 23 de maig de 2018.
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Premi
El primer premi és una Tablet per al guardonat i un xec per valor de 1.000€
en material didàctic per al seu centre docent.
El segon premi és una Tablet per al guardonat i un xec per valor de 500€ en
material didàctic per al seu centre docent.
El tercer premi és una Tablet per al guardonat i un xec per valor de 250€ en
material didàctic per al seu centre docent.
El centre docent amb una participació d’alumnes més nombrosa en el
concurs aconseguirà entrades a l'Oceanogràfic per a aquelles classes que
hagen registrat més participació.
El lliurament dels premis es farà en un acte en la cerimònia de lliurament dels
Premis Rei Jaume I que tindrà lloc a la tardor d'aquest mateix any a la Llotja
de València i es comunicarà als alumnes guardonats.
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Jurat
El Jurat designat per la Fundació Premis Rei Jaume I seleccionarà tres
treballs per cadascun dels cursos que hi hagen participat de Secundària,
Formació Professional i Batxillerat.
La decisió del concurs es farà pública al mes de juny coincidint amb l ‘acte de
Proclamació dels guardonats Premis Rei Jaume I.
La decisió del jurat és inapel·lable i es farà constar en l’acta a conformar per
tots els seus membres. L’organització es reserva el dret d’interpretació de
qualsevol incidència que hi puga sorgir.
Difusió de les obres seleccionades i premiades.
Devolució dels treballs
L’organització es reserva el dret de difusió de les obres seleccionades i
premiades, o algun dels seus detalls, en reproduccions impreses, en
qualsevol mitjà físic o digital, a fi de promoure-les. Les obres s’han de
mostrar amb el títol i el nom de l’autor.
Els treballs no premiats podran ser retirats a la seu de la Fundació des del 14
de juny fins al 31 de juliol de 2018. En haver transcorregut aquest termini, els
treballs que no s’hagin retirat passaran a ser propietat de la Fundació que els
podrà destinar a l’ús que considere convenient.
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Propietat
Les persones que signen com a autors de les obres premiades i
seleccionades cediran els drets de reproducció, comunicació i publicació a la
Fundació Premis Rei Jaume I. La Fundació farà referència sempre al nom de
l’autor/autora de l’obra i al seu centre docent. Així mateix la Fundació
garanteix el tractament correcte de les dades d’acord amb la Llei Orgànica
15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal.
La persona participant es responsabilitza de ser l’única autora de l’obra
presentada, de posseir-ne la propietat intel·lectual i que no hi haja drets de
tercers. Qualsevol reclamació per qüestions legals o drets d’imatge sobre les
obres presentades al concurs és responsabilitat única de la persona
participant.
Acceptació de les bases
La participació en el concurs implica el coneixement i la plena acceptació de
les bases.
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Els
Premis Rei Jaume I

Els Premis Rei Jaume I naixen en 1989 per iniciativa del professor Santiago
Grisolía amb l'objectiu d’aplegar entitats científiques i empresarials per a la
promoció de la investigació, el desenvolupament científic i l’empresa a
Espanya, fomentant en els més joves l'interès per l'excel·lència en el
coneixement.
Set anys després, en 1996 es constitueix la Fundació Premis Rei Jaume I per
la Generalitat Valenciana i la Fundació Valenciana d'Estudis Avançats per tal
de consolidar i institucionalitzar els premis.
El Patronat de la Fundació el presideix el Molt Hble. Sr. Ximo Puig, president
de la Generalitat Valenciana, sota la presidència d'honor de SM el Rei; el
vicepresident és el Dr. Vicente Boluda, president també de la Fundació
Valenciana d'Estudis Avançats; el secretari vitalici i president fundador és el
professor Santiago Grisolía; i finalment, el president executiu és el professor
Javier Quesada.
Els membres del Patronat de la Fundació són nombrosos empresaris i
particulars que inverteixen en allò que és intangible però d'enorme
transcendència per al futur del país: la investigació científica i l'esperit
emprenedor, imprescindibles per al progrés social i econòmic de la societat.
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Actualment, els Premis Rei Jaume I es convoquen en 6 categories:
Investigació Bàsica
Economia
Medicina Clínica/Investigació Mèdica
Protecció del Medi Ambient
Noves Tecnologies
Emprenedor
Cada premi està dotat amb una medalla d'or, un diploma acreditatiu
i 100.000 euros, amb el compromís de reinvertir part d'aquest import en
investigació i emprenedoria a Espanya.
Els premis reconeixen els treballs d’unes persones, els quals han de
ser ben significatius i desenvolupats la major part a Espanya.
Qui són els jurats?
El prestigi d'aquests premis en els últims trenta anys es basa, entre
d'altres factors, en un essencial: la qualitat dels jurats.
Anualment es concentren a València un centenar de personalitats
nacionals i internacionals, entre els quals destaquen una vintena de premis
Nobel a més de científics i empresaris rellevants.
Els Premis Rei Jaume I

www.fprj.es
@PremiosReyJaime
#Premiosreyjaime

