
 

 

BASES LEGALS DEL CERTAMEN DE POESIA BIOCÈNTRICA 

de la Diada de St. Jordi de la Biblioteca biocèntrica 

 

BASE 1er OBJETE: La biblioteca biocèntrica (projecte conjunt de Cuida la vida i de 

l’Escola de biodanza SRT Espaiviu) amb el suprot de BiodanzaYa us convida a viure 

una Diada de St. Jordi creativa. La poesia és necessària per l'ànima i considerem 

important seguir tenint cura de les celebracions que fomenten l'expressió, l'emoció, la 

cultura i la cura de la Vida, i que faciliten l’expressió del nostre potencial creatiu des 

d’una perspectiva biocèntrica. . 

BASE 2on REQUISITS I MECÁNICA PER PARTICIPAR. Poden participar en el 

Certamen qualsevol persona física, major de 18 anys, amb residència a Espanya. La 

participació serà gratuïta. L'obra (o obres) ha de ser inèdita. D'un màxim de 100 versos 

en Arial 12. Es podrà presentar només un sol poema per categoria en català, euskera, 

gallec o castellà. Les categories tenen a veure en les cinc línies de vivència de la 

Biodanza: Vitalitat, Sexualitat, Afectivitat, Creativitat i Transcendència. Així doncs, 

cada concursants pot enviar un màxim de cinc poemes assenyalant la categoria en el 

nom del document. Les obres seran enviades a afb.cuidalavida@gmail.com indicant a 

l’Assumpte: "CERTAMEN DE POESIA BIOCÈNTRICA”. En el cos del correu 

figuraran el nom i cognoms de l’autor/a, mentre que en el/s document/s adjunt/s amb 

l’obra no hi haurà cap dada que identifiqui l’obra amb l’autor.  

BASE 3a PROCEDIMENT. El termini per participar en el Certamen començarà el 21 

de març amb l’Equinoci de primavera i al celebració del Dia mundial de la poesia  i 

acabarà el 19 d’abril a les 23: 59 hores (hora espanyola) amb la celebració del Dia 

internacional de la Biodanza, ja que es celebra el naixement de Rolando Toro.  

No es tindran en compte aquelles participacions que es realitzin amb anterioritat o amb 

posterioritat a les dates assenyalades.  El jurat compost per un membre de l’Escola 

EspaiViu (Lola Hernando), un altre de l’associació estatal BiodanzaYa (Tuco Nogales) 

i un altra de l’associació Cuida la vida (Alba Alvarez), podrà desqualificar qualsevol 

participació que pugui resultar ofensiva, contrària als principis biocèntrics, ordre 

públic i bons costums, de mal gust, que vulneri drets de tercers o que no s'ajusti 

estrictament a les bases de el present Certamen segons el seu propi criteri, el que el 

participant accepta de manera expressa. Una vegada finalitzat el termini per participar 

en el Certamen, el jurat procedirà a la selecció i  notificació  de les cinc obres 

guanyadores i seran  publicades a la pàgina de fb de Cuida la vida i BiodanzaYa 

durant el 23 d’abril, celebrant la Diada de St. Jordi. Le s persones premiades rebran 

amb una notificació telefónica on es demanaran les dades (Nom i cognoms) i demanarà 

el consentiment pel seu ús.  

La selecció dels/les guanyadors/es es realitzarà pel jurat i els criteris a tenir en compte 

seran originalitat, musicalitat. emocionalitat i transcendència i en relació a les 5 línies 
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de vivència que planteja metodològicament el sistema de Biodanza Rolando Toro. Les 

decisions preses pel jurat són finals i no estan subjectes a discussió o reclamació.  

 

BASE 4a.-PREMIS Hi haurà 5 obres premiades amb un llibre sobre Biodanza. El 

premi no inclourà tot allò que no hagi estat expressament esmentat anteriorment i, per 

tant, la Biblioteca Biocèntrica no assumirà cap despesa en el qual pogués incórrer el/la 

guanyador/a.  El nom dels guanyador/es podran ser publicats en els següents mitjans 

de la Biblioteca Biocèntrica, BiodanzaYa i de l’associació Cuida al vida (Istagran i 

Facebook). Per això, amb l'acceptació de les bases, el participant cedeix a Cuida la 

Vida els drets d'imatge necessaris a l'efecte de possibilitar la publicació del seu nom en 

cas de resultar guanyador/a, en els mitjans anteriorment descrits. A efectes del que 

disposa la Llei 13/2011, de 27 de maig, Cuida la vida fa constar que la participació en 

el Certamen, que s'organitza amb fins exclusivament socials, culturals i promocionals, 

no exigeix cap tipus de desemborsament econòmic per al participant. 

 

BASE 5a.-GARANTIES DEL USUARI. ACCEPTACIÓ DE LES BASES El/la 

participant declara, assegura i confirma a Cuida la vida: 1.Que és major de 18 anys 

.2.Que les seves dades identificatives són certes, exactes i verificables. La participació 

en el Certamen suposa l'acceptació de les bases, i, per tant, el participant cedeix a 

Cuida la vida els drets de propietat intel·lectual de reproducció i de comunicació 

pública en la seva modalitat de posada a disposició del públic, perquè Cuida la vida 

pugui difondre l’obra a les xarxes socials. Per això és indispensable que el/la 

participant asseguri ser l'autor/a de el text amb el qual participa en el Certamen , que 

es tracta d'una obra original i inèdita i que no infringeix drets de tercers, sigui de la 

naturalesa que siguin, en cas de resultar guanyador del Certamen.. El participant 

accepta expressament complir totes i cadascuna de les bases de el present Certamen. 

L'incompliment d'alguna de les bases donarà lloc a l'exclusió del/la participant del 

present Certamen. S'entén que el/la participant, en participar en aquest Certamen, 

accepta les seves bases, així com la clàusula de privacitat el contingut del qual s'inclou 

a continuació. 

BASE 6a -CLÀUSULA DE PRIVACITAT Les dades personals que faciliti el/la 

participant seran incorporades a un fitxer responsabilitat de l’associació Cuida la vida. 

amb domicili a aquests efectes al C / Roger 66 1er 1a de Barcelona, amb la finalitat de 

gestionar la seva participació en el Certamen conforme al que indica en les presents 

bases. Per qualsevol consulta relativa a el Certamen, o per exercir els seus drets d' 

accés, rectificació, supressió, oposició, limitació i portabilitat, el participant podrà 

dirigir-se per correu ordinari a l’adreça: afb.cuidalavida@gmail.com  i : Assumpte: 

"DADES CERTAMEN  DE POESIA BIOCÈNTRICA.   

Amb el desig que gaudiu de la proposta. 

+INFO: afb.cuidalavida@gmail.com 

Moltes gràcies per la vostra participació. Les paraules toquen. 
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