
 

 

 
 

 

Culturama SL Gestió i Programació de Serveis Socioculturals amb la col·laboració del Consorci xarxa 
Joves.net, la Universitat de València i la Diputació Provincial de València i amb el suport de 
l’associació de professionals de joventut de la CV, convoca la primera edició d’aquest premi.  

Amb motiu del 15é aniversari de la fundació de l’empresa Culturama SL i coincidint amb l’inici de l’any 
internacional de la joventut, es vol contribuir a impulsar noves iniciatives d’oci per a joves. És per 
açò que amb la col·laboració de la Xarxa Joves.net com a referent valencià del treball amb joves, 
s'enceta aquesta convocatòria de premi, amb la idea que continue en el temps amb un caràcter 
bianual. 

 

BASES 

1. Objectius de la convocatòria 

Premiar experiències innovadores que utilitzen i/o fomenten noves tendències d'oci juvenil.  

 

2. Activitats objecte del premi 

Podran presentar-se a concurs totes aquelles experiències innovadores realitzades amb joves, 
que hagen estat portades a terme al territori de la Comunitat Valenciana en un període no anterior a 
2008. Només es tindran en compte aquelles que innoven en matèria d'Oci i Temps lliure dels joves.  

 

3. Condicions dels participants 

Podran presentar-se a aquesta convocatòria totes aquelles persones, físiques o jurídiques 
(sense ànim de lucre) que desenvolupen la seua activitat a l'àmbit de la joventut en la Comunitat 
Valenciana.  

Els professionals que treballen al si de les entitats col·laboradores només podran presentar-se al 
premi quan la proposta que presenten no haja esta realitzada a l’entitat en la qual presta els seus 
serveis ni pot haver estat recolzada de cap manera per aquestes. 

En cap cas podran presentar-se a concurs les entitats organitzadores ni col·laboradores. 

 
4. Presentació de les Sol·licituds 

El termini de presentació de sol·licituds serà des de l’1 de juliol al 30 de setembre. 

Les persones o entitats interessades en optar al premi hauran de presentar la seua experiència 
a través de la web de Culturama on podran obtenir la fitxa d’inscripció (annex 1), el formulari de 
sol·licitud (annex 2) i un model de declaració jurada (annex 3) que acreditarà l’autoria de la proposta.  

Només seran admeses al premi aquelles propostes que s’entreguen via web mitjançant el 
formulari de sol·licitud que en ella apareix. Les propostes que opten a aquest premi, obligatòriament, 
hauran de fer servir el citat formulari (annex 1 i www.culturama.es) i seguir l’estructura marcada al 
mateix, amb una extensió màxima de 10 i mínima de 3 fulls en lletra arial a 10 punts. 

En cas d’adjuntar material gràfic en suport digital caldrà enviar-lo per correu electrònic (fins un 
màxim de 15 MG) a premi@culturama.es o per correu postal a Culturama Sl. c/ Santa Teresa, 11b. 
46920-Mislata. Indicant PREMI CULTURAMA a l’assumpte i acompanyada d’una còpia de la fitxa 
d’inscripció. 

A les sol·licituds rebudes a Culturama els serà assignat un número de registre que serà 
comunicat als participants per correu electrònic en el termini de 48h. En cas de no rebre la confirmació 
amb el número de registre, en termini i forma, caldrà que els participants ho comuniquen a l’empresa 
per tal de resoldre l’error. 

www.culturama.es
premi@culturama.es


 

 

5. Criteris de valoració 

Es considerarà com a criteris de valoració per a atorgar el premi el grau en que es done: 

• innovació a l’experiència presentada 

• exportabilitat a altres entitats  

• càrrega de valors socials i culturals de la idea 

• participació dels usuaris finals 

• autogestió de l’experiència 

• foment de la llengua 

 

6. Jurat 

El jurat estarà format per un/a representant de: 

Culturama SL 

Consorci Xarxa Joves.net 

Associació de Professionals de Joventut de la Comunitat Valenciana. 

Universitat de València 

Exma. Diputació Provincial de València. 

Els premis podran ser declarats deserts a judici del jurat. Qualsevol dubte sobre aquestes bases ha de 
ser resolt pel jurat, el veredicte del qual és inapel·lable. 

 

7. Import i Adjudicació del premi 

El premi es fallarà el 15 de novembre de 2010, publicant-se el resultat a la web de Culturama sl. 

El premi està dotat amb: 

1er Premi: 800 € i guardó. 

Accèssits: Edició de l’experiència al llibre blanc de pràctiques innovadores en matèria de 
joventut que serà publicat: 

• En format digital a cadascuna de les planes web de les entitats col·laboradores en 
l’edició del premi. 

• En edició impresa, amb una tirada mínima de 1000 exemplars que serà distribuïda a 
totes les Regidories de Joventut dels ajuntaments de la província de València.  

 

8. Drets d’autor i d’imatge 

Les obres premiades resten en poder de les entitats organitzadores dels premis. Es reserva la 
possibilitat de publicar les obres premiades i es consideren liquidats els drets d’autor amb els premis 
atorgats. 

Els participants hauran d’aportar (al moment de la inscripció segons el model facilitat), una 
declaració jurada en la qual manifesten que el treball presentat és original  i que no és còpia ni cap 
adaptació d’altre,  i no ha estat premiada en altres concursos. 

 

9. Disposició final 

La participació en aquests premis implica acceptar totalment aquestes bases. 

 

Per a més informació:  

www.culturama.es www.joves.net www.uv.es/cade www.dival.es 

www.culturama.es
www.Joves.net
www.uv.es/cade
www.dival.es


 

Annex 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
Fitxa d’inscripció 
 
Dades personals        

 
Nom         Cognoms       
  
Data de naixement        DNI       
 
Adreça        Localitat        CP       
 
Telèfon       Correu electrònic        
  
web     bloc       
 
Aporta documents gràfics? Sí  No  
Forma d’enviament  Correu electrònic  Correu postal   
    

 
 
 
Dades Entitat a la qual representa (si és el cas) 

 
Nom de l’entitat           CIF       
 
Àmbit d’actuació        nº de membres         
 
Col·lectiu amb el qual treballa       
 
Adreça        Localitat        CP       
 
Telèfon       Correu electrònic        
  
web       bloc       
 
La persona sotasignant consent expressament que les dades personals que ens facilita mijançant aquest formulari s’integren en un 

fitxer de l’empresa Culturama SL amb la finalitat de gestionar les sol·licituds presentades per a l’edició d’aquest premi. 
En qualsevol cas pot exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició mitjançant una comunicació escrita, a la qual cal 
adjuntar una fotocòpia del document d’identitat, adreçada a Culturama SL; carrer Santa Teresa, 11baix, 46920-Mislata; adreça electrònica; 
premi@culturama.es; telèfon 963.799.473. 

nº Registre d’entrada  
 

premi@culturama.es


 

Annex 2 

 

 
 
 
 
Formulari de sol·licitud  
Extensió màxima 10 fulls i mínima 3 fulls amb lletra arial 10. 
 
Descripció. (Guió a seguir) 
 

1. Denominació 
 

2. Fonamentació 
 

3. Objectius 
 

4. Metodologia 
 

5. Usuaris finals de la iniciativa 
 

6. Recursos emprats 
6.1. Recursos humans  
6.2. Recursos materials  
6.3. Recursos econòmics  

 
7. Pressupost 

7.1. Pressupost  
7.2. Finançament  

 
8. Avaluació dels resultats 

 
9. Altres dades d’interès. 

9.1. Web i/o Bloc de la iniciativa  
9.2. Documents gràfics 
9.3. Altres  

 

10. Justifica, amb dades concretes, en quin grau s’ajusta aquesta 

 iniciativa als següents criteris: 

10.1. Innovació a l’experiència presentada  
10.2. Exportabilitat a altres entitats   
10.3. Càrrega de valors socials de la idea  
10.4. Participació dels usuaris finals  
10.5. Autogestió de l’experiència  
10.6. Foment de la llengua  

nº Registre d’entrada  
 



 

Annex 3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
DECLARACIÓ JURADA 
 
 
 
 
DADES PERSONALS 
 
Nom i cognoms:       
DNI:       
Adreça:       
Població:       
Codi postal:       
Adreça electrònica:       
Telèfon:       
 
 
 
 
 
MANIFESTE: 
 
Que tal i com indica a l’article 8 de les bases del present premi que el treball presentat és original, 
l’experiència presentada a concurs no és còpia ni cap adaptació d’altra. A més manifeste quei no ha 
estat premiada en altres concursos, ni subvencionada per cap de les entitats que organitzen, col·laboren 
i recolzen aquest premi. 
 
 
 
 
I per a que conste signe la present, 
 
 
En       a       de/d’       del 2010. 

 


