BASES DEL CONCURS CONSCIENCIA’T
Pla Municipal de Drogodependències (PMD)
Primera. Objectiu
Amb motiu del Dia Internacional de la Lluita contra l’Ús Indegut i el Tràfic Il·lícit de Drogues,
que se celebra cada 26 de juny, el PMD de l’Ajuntament de Sant Antoni de Portmany, amb la
gestió de Projecte Home Balears, convoca el concurs Consciencia’t, amb els següents objectius:





Incentivar entre la població jove actituds de rebuig davant les drogues i la seua adhesió
a estils de vida saludables.
Implicar els joves en l'acció preventiva. El concurs consisteix en dissenyar una
campanya de cartelleria dirigida a prevenir el consum de drogues, que contengui la
visió del jovent sobre l'actual situació del consum de substàncies i aporti al PMD la
perspectiva a seguir per ser més efectiu en la seues campanyes. D’aquesta manera, es
vol premiar els dissenys que, des d'una visió i llenguatge juvenils, millor contribueixin a
la prevenció del consum de drogues entre els joves.
Difondre entre la població juvenil el servei, les funciones i les activitats que du a terme
el PMD.

Segona. Destinataris
Pot participar en el concurs tot l’alumnat de 1r a 4t de l'ESO matriculat en els centres de
Secundària del municipi de Sant Antoni de Portmany.
Es pot participar de manera individual o en grup i cada participant pot enviar més d’un disseny.
Tercera. Presentació de les propostes
La proposta de campanya pot ser un dibuix, un disseny digital o una fotografia, que ha de ser
original de la persona participant (individual o grupal). Ha de contenir un frase o eslògan (que
podrà ser modificat si la proposta és la guanyadora).
Les persones interessades a participar han d’enviar els seus treballs en un arxiu PDF adjunt a la
següent adreça electrònica: pmd@santantoni.net, amb l’assumpte: “Concurs Consciencia’t”.
També han d'indicar al cos del missatge el nom o els noms, el curs i l’institut.
La data limit per enviar les propostes és el divendres 14 de juny de 2019. En el termini màxim
d’una setmana es decidirà la proposta guanyadora, que es comunicarà a la persona
guanyadora, i es realitzarà el lliurament del premi.
Quarta. Premi
El premi consisteix en un val de 150 € per a gastar en establiments del municipi.

Sant Antoni de Portmany, 21 de maig de 2019

