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BASES DEL CONCURS “LIPDUB Ves al 
dentista un cop l’any I COMPARTEIX EL TEU 

VÍDEO” 
 

El Col·legi Oficial d’Odontòlegs i Estomatòlegs de Catalunya (d'ara endavant 
COEC)  organitza  un Concurs consistent en crear un vídeo musical (lipdub) en 
el qual es reprodueixi la cançó que el COEC ha llançat en la seva campanya 
“Ves al dentista un cop l’any”. El concurs està dirigit a grups de joves de tots els 
centres educatius de Catalunya que estiguin cursant Quart d’ESO o Segon de 
Batxillerat, i es regirà per les presents bases. La participació dels alumnes a 
l’esmentat concurs és completament gratuïta. 

 

Aquest concurs té com a finalitat donar a conèixer la importància de la 
prevenció en la salut bucodental, la rellevància de tenir uns bons hàbits 
d’higiene dental, la necessitat de mantenir les revisions dentals periòdiques per 
a la bona salut de la població de qualsevol edat i posar en coneixement dels 
ciutadans el destacat rol dels dentistes com a personal de referència per a la 
salut oral i dental de la població.  

 

Aquest concurs es donarà a conèixer principalment a través de les xarxes socials 
(Facebook i Twitter) i a la web www.coec.cat.  

 

També es donarà a conèixer l'existència d'aquest concurs contactant 
directament a través de mailing amb totes les escoles on es cursi Quart d’ESO 
i/o Segon de Batxillerat publicades a http://ensenyament.gencat.cat/ca/arees-

 

http://www.coec.cat/
http://ensenyament.gencat.cat/ca/arees-actuacio/centres-serveis-educatius/centres/directoris-centres/
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actuacio/centres-serveis-educatius/centres/directoris-centres/ i actualitzat amb 
data 19-06-2017. 

   

1. REQUISITS DE PARTICIPACIÓ: 

Per poder participar en el concurs és necessari: 

 

1.1. Participació en grup, per classe. Els participants podran preparar un 
lipdub amb els seus companys de classe (no hi ha límit d'integrants del grup). Els 
participants hauran de pertànyer al mateix centre educatiu de Catalunya on 
estiguin cursant Quart d’ESO o Segon de Batxillerat. 

 

1.2. Vídeo i cançó.  

El vídeo i la cançó la podran trobar al canal Youtube del COEC:  
https://www.youtube.com/watch?v=YXBJAe0YJ8I&feature=youtu.be, per 
utilitzar-la per crear el seu lipdub. Hauran de gravar amb ella un vídeo musical 
(lipdub) que expliqui de forma creativa i original la importància d’anar un cop 
l’any al dentista i de tenir una bona salut bucodental. Posteriorment, hauran de 
pujar el vídeo a Youtube i facilitar l'enllaç del mateix en la inscripció al concurs. 

Una vegada que el contingut del vídeo hagi estat revisat i s'hagi comprovat que 
els usuaris compleixen tots els requisits, el COEC publicarà el vídeo en el site de 
la campanya, “Ves al dentista un cop l’any” (http://www.coec.cat). 

La campanya “Ves al dentista un cop l’any” no tindrà cap relació  amb els altres 
vídeos que els participants pugin als seus canals de Youtube.  

Cada grup només podrà participar amb un únic vídeo. 

 

Només seran vàlids els vídeos en els quals s’apliquin tots els punts que s'enumeren 
a continuació: 

· La cançó “Ves al dentista un cop l’any” 
https://www.youtube.com/watch?v=YXBJAe0YJ8I&feature=youtu.be. 

· Interpretar-la en un vídeo musical (lipdub). 

· Aquells vídeos que no parlin de forma positiva i correcta d’anar al 
dentista, de la salut bucodental o del dentista. 

· No compleixin amb els requisits marcats en aquestes bases. 

   

Tampoc es consideraran vàlids els vídeos amb imatges no aptes per a menors o 
que poguessin ferir la sensibilitat del públic ni aquells vídeos que siguin contraris 

http://ensenyament.gencat.cat/ca/arees-actuacio/centres-serveis-educatius/centres/directoris-centres/
https://www.youtube.com/watch?v=YXBJAe0YJ8I&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=YXBJAe0YJ8I&feature=youtu.be
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a la moral, als bons usos i l’ordre públic o continguin comentaris grollers, paraules 
malsonants o expressions ofensives o vexatòries.  

El COEC es reserva el dret de no publicar, o eliminar, aquells vídeos que no 
coincideixin amb l'esperit d'entreteniment i participació del concurs, així com 
aquells que, segons el seu criteri, poguessin atemptar contra la dignitat de les 
persones o vulnerin els valors i drets reconeguts en la Constitució i en tot 
l’ordenament jurídic vigent. 

Una vegada publicat el vídeo en la plataforma no podrà ser modificat ni 
substituït per un altre, però si que es podrà eliminar, si així ho decideix  un grup 
d’alumnes. 

1.3. Premis. Els vídeos guanyadors se seleccionaran per la Junta de Govern 
del COEC.  

El premi té una dotació de 4000€ i es repartiran en 2 primers premis i tres finalistes 
als quals correspondran respectivament: 

1er premi a 4art ESO = 1.250€ 

1er premi a 2on Batxillerat = 1.250€ 

finalista 1= 500€ 

finalista 2= 500€ 

finalista 3= 500€ 

La dotació del premi haurà d’utilitzar-se pel viatge de final de curs del grup 
d’estudiants. El xec s’expedirà a nom del centre educatiu.  

En cas que no es realitzés aquest viatge, o s’anul·li per qualsevol motiu, es 
destinarà la quantitat del premi a una activitat lúdica per als alumnes de la 
classe que ha presentat el vídeo premiat. 

 

1.4 Inscripció. La inscripció la durà a terme el tutor acadèmic dels integrants 
del grup (d'ara endavant, representant del grup) i haurà de fer-hi constar els 
noms de tots els participants, el col·legi i la classe a la qual pertanyen així com 
la població des de la qual hi participen. 

   

Els passos per realitzar la inscripció són els següents: 

 

1. El tutor haurà de sol·licitar als alumnes l'autorització dels seus pares per 
participar en el concurs, l'acceptació de les bases del mateix i el què implica la 
participació en el mateix. El tutor haurà de guardar aquestes autoritzacions per 
un període d'un any. 
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2. Posteriorment, el tutor haurà d'accedir a la web www.coec.cat, anar a la 
secció del concurs, on procedirà a registrar al grup aportant totes les dades que 
se li sol·licitin, entre els quals s'inclou l'enllaç al vídeo dels participants. És 
obligatori emplenar totes les dades sol·licitades perquè el registre sigui vàlid. 

 

3. Finalment i per poder finalitzar el registre, haurà de marcar la casella 
”Accepto les bases legals del concurs”. 

 

El COEC no serà responsable, si el grup que s'inscriu introdueix dades falses o 
manca d'autorització per part dels pares o representants legals. 

 

1.5 Autorització de pares o representants legals. En inscriure's i pujar el vídeo, 
el representant de cada grup confirmarà que tots els integrants del vídeo tenen 
autorització per part dels seus pares o representants legals per participar en el 
concurs i perquè el vídeo: 

 

· Pugui visualitzar-se a la pàgina web www.coec.cat  
(http://www.coec.cat/) 

· Pugui visualitzar-se en els perfils de Facebook (https://es-
es.facebook.com/COECCatalunya/) i Twitter 
(https://twitter.com/coecoficial?lang=es) del COEC. 

· Pugui visualitzar-se al canal Youtube COEC 
(https://www.youtube.com/channel/UCfQ3JmnAvXYJn4Ms_S1N1OQ). 

 

Per a més informació sobre la Política de Privacitat de YouTube: 
(http://www.youtube.com/t/privacy) 

   

El representant del grup s'encarregarà de guardar aquestes autoritzacions. 

 

1.6 Drets d'imatge. En participar en el present concurs, els participants i els 
seus representants legals: 

 

Cedeixen al COEC de forma automàtica i definitiva, tots els drets de propietat 
intel·lectual, així com els de explotació, de l'obra derivada, creacions o 
invencions objecte d'aquest concurs i que hagin estat acceptades pel COEC. 
La cessió inclou tots els drets de reproducció, transformació, distribució i 
comunicació pública de l'enregistrament  o imatges captades, sense limitació 
temporal ni territorial. 

http://www.coec.cat/
https://es-es.facebook.com/COECCatalunya/
https://es-es.facebook.com/COECCatalunya/
https://twitter.com/coecoficial?lang=es
https://www.youtube.com/channel/UCfQ3JmnAvXYJn4Ms_S1N1OQ
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Atorguen el seu consentiment automàtic per a la utilització, publicació i 
reproducció sense limitació,  per part del COEC del vídeo, la seva imatge, veu i 
nom en qualsevol tipus de publicitat, promoció, publicació, inclòs Internet i les 
xarxes socials o qualsevol altre mitjà o suport de la naturalesa que sigui, amb 
finalitats comercials o informatives sempre que aquests es relacionin amb la 
present competició, sense que aquesta utilització li confereixi dret de 
remuneració o benefici de cap tipus. 

 

2. EL CONCURS 

 

Existeixen dues fases: 

 

Fase I: Inscripció i pujada dels vídeos: del 2 d’octubre de 2017 al 22 de gener de 
2018 a les 24h. Els representants dels grups hauran d’inscriure als grups en aquest 
termini i facilitar-nos el link del vídeo pujat a Youtube, complint els requisits i 
seguint les instruccions indicades en aquestes bases. 

 

Fase II: Elecció i publicació del grup guanyador: La Junta de Govern es reunirà 
a debatre i decidir mitjançant un jurat compost per 5 membres per tal de triar el 
vídeo guanyador que serà aquell que reuneixi més vots del jurat entre tots els 
admesos a tràmit.     

Els criteris de votació seran la valoració de l’originalitat, l’impacte visual, 
l’adaptació coreogràfica, el nombre de participants i la bona coordinació entre 
els participants al vídeo.   

Els dos vídeos guanyadors seran els seleccionats per la Junta de Govern del 
COEC. Els grups guanyadors i finalistes es faran públics al llarg del dia 9 de febrer 
de 2018 a través dels perfils de COEC de Facebook, Twitter i pàgina web 
coec.cat.  

 

3. SOBRE IDENTIFICACIÓ DELS PARTICIPANTS 

 

3.1. Per participar en el concurs serà requisit d'obligatori compliment, que el 
representant de cada grup sigui responsable i dipositari de les dades dels  
integrants del grup (noms de tots els participants, el col·legi i la classe a la qual 
pertanyen així com la ciutat des de la qual participen), així com de l'autorització 
dels pares i/o representants legals de cada integrant del grup, perquè el COEC  
pugui automàticament utilitzar, publicar i reproduir sense limitació, el vídeo, la 
seva imatge i nom en qualsevol tipus de publicitat, promoció, publicació, inclòs 
Internet i les xarxes socials qualsevol altre mitjà de la naturalesa que sigui, amb 
finalitats promocionals, sempre que aquests es relacionin amb la present 
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competició, sense que aquesta utilització li confereixi dret de remuneració o 
benefici  de cap tipus. 

 

3.2 No seran considerats com a vàlids, i per tant quedaran fora de concurs, 
els grups que no comuniquin correctament les dades sol·licitades o no 
compleixin els requisits indicats, els que no estiguin emplenats totalment; els que 
continguin dades manifestament incorrectes; els que es remetin en data anterior 
o posterior al termini requerit de vigència del concurs per l'organització, o 
incompleixin l'estipulat a les presents bases. 

 

3.3 El COEC es reserva el dret a eliminar a qualsevol participant en el concurs 
les dades del qual siguin inexactes, no hagi emplenat els formularis requerits, 
alberguin algun dubte sobre la veracitat dels mateixos o s'hagi valgut de 
sistemes i/o programes informàtics per participar en el present concurs i millorar 
els resultats del mateix, alterant el normal desenvolupament del concurs. 

  

  

4. PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS 

 

En compliment de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció 
de Dades de Caràcter Personal (LOPD) i del RD 1720/2007, de 21 de desembre, 
pel qual s'aprova el Reglament de desenvolupament de la LOPD, informem que 
les dades personals que poguessin recaptar-se per a la gestió del present 
concurs, s'inclouran en un fitxer titularitat del COEC  i que es recapten amb 
l'única finalitat de gestió del present concurs. 

 

Per exercitar els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició prevists en la 
Llei pot dirigir-se mitjançant carta a l'adreça Travessera de Gràcia, 93-95. 08006 
Barcelona o per correu electrònic a coec@coec.cat, indicant el dret que volen 
exercitar i indicant, com a referència, el nom del concurs. 

 

5.  PROPIETAT INTEL·LECTUAL 

 

5.1. El concursant cedeix al COEC de forma automàtica i definitiva, tots els 
drets de propietat intel·lectual així com els d’explotació, de l'obra derivada, 
creacions o invencions objecte d'aquest concurs i que hagin estat acceptades 
pel COEC. 



 

 7 
 

La cessió inclou tots els drets de reproducció, transformació, difusió, distribució i 
comunicació pública de l'enregistrament o imatges captades, sense limitació 
de temps ni de territori. 

 

5.2. Queda totalment prohibit, per al concursant, usar el logotip de COEC per 
a una finalitat diferent de l'exposada en aquestes bases. El fet de participar no li 
confereix cap dret a usar els logotips ni marques. 

   

6. ÀMBIT GEOGRÀFIC DE LA PROMOCIÓ 

6.1. Aquest concurs està obert als grups d’alumnes de tots els centres 
educatius de Catalunya que estiguin cursant Quart d’ESO o Segon de Batxillerat 
i que compleixin amb els requisits establerts amb anterioritat. 

 

6.2. L’enviament del premi es farà únicament a adreces postals del col·legi 
guanyador dins de Catalunya. 

 

7. LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ 

 

Les presents bases s'interpretaran conforme a la Llei Catalana. Per a tot allò 
relatiu a la interpretació, compliment i execució de les presents bases, el COEC 
i els participants, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur o privilegi que 
pogués correspondre'ls, se sotmeten de manera formal a la jurisdicció i 
competència dels Jutjats i Tribunals de Barcelona. 

 

8. DIPÒSIT NOTARIAL DE LES BASES 

 

Les presents bases es poden consultar a la Notaria de l’I·lustre Sr. José Antonio 
García Vila Notari de Barcelona, situada al carrer València,  279 Àtic. CP 08009 
BARCELONA  on es troben dipositades per a la seva consulta.  

 

9. ACCEPTACIÓ DE LES BASES 

 

La participació en el present concurs suposa el coneixement i l'acceptació 
íntegra de les presents bases. El COEC queda facultat per resoldre qualsevol 
contingència no prevista a les bases. 
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El COEC es reserva el dret d'escurçar, anul·lar, prorrogar o modificar les bases 
del present concurs si les circumstàncies ho exigeixen. La seva responsabilitat no 
es veurà compromesa per aquest fet. 

 

Tota la dificultat que sorgeixi o neixi a partir de l'aplicació o de la interpretació 
del present reglament o que no fos previst per aquest, serà resolt en última 
instància pel COEC com a organitzador de la promoció. 

 

Barcelona, a 18 de setembre de 2017 


