Bases reguladores
Premi Odontologia Solidària
PRIMERA:
La Fundació Odontologia Solidària, amb la finalitat de premiar la tasca de qualsevol persona física o
jurídica que hagi desenvolupat actuacions solidàries de recolzament a la població amb dificultat per a
l’accés a la salut bucodental a l’Estat espanyol o a l’estranger, concedeix el Premi Odontologia Solidiària.
SEGONA:
El Premi Odontologia Solidària, d’àmbit estatal, es convocarà anualment durant el segon trimestre de
l’any en curs.
TERCERA:
Podran optar al premi totes aquelles persones físiques o jurídiques, sòcies o no de la Fundació
Odontologia Solidària, que hagin col·laborat de forma continuada amb l’acostament de la salut
bucodental a col·lectius desfavorits des d’almenys un any abans de la data de convocatòria anual del
premi.
QUARTA:
Les candidatures podran presentar-se directament per part dels interessats o a proposta del Patronat
de la Fundació Odontologia Solidària.
CINQUENA:
Les candidatures es presentaran mitjançant l’adreça electrònica
comunicacion@odsolidaria.org, i han de constar de:
1. Una memòria descriptiva i raonada dels mèrits en els quals es basa la proposta.
2. Una relació nominal de les persones i institucions que avalen la sol·licitud.
3. Tots aquells documents i informes que aportin dades rellevants i informació complementària sobre els
mèrits que justifiquin la concessió del premi.
4. Dades de contacte: telèfon, correu electrònic, adreça postal i persona de contacte.
SISENA:
El termini màxim dins del qual es podran presentar les candidatures serà fins a les 14 hores del dia 28
d’octubre de cada any.
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SETENA:

La presentació d’una candidatura suposa l’acceptació de les bases del Premi i del veredicte del jurat.
VUITENA:
Entre totes les candidatures el Patronat de la Fundació, constituït com a Jurat del Premi, elegirà el
guanyador/guanyadora per majoria absoluta.
NOVENA:
El Jurat resoldrà els dubtes que poguessin plantejar-se en la interpretació de les bases del concurs. Per
això, en l’exercici de les seves funcions, podrà demanar assessorament o recopilar la informació
complementària que consideri convenient.
DESENA:
La persona guardonada rebrà un premi consistent en una escultura de bronze a tres dimensions de
l’emblema de l’entitat, obra original realitzada per l’escultor valencià Luciano González Díaz.
ONZENA:
La decisió del jurat tindrà caràcter inapel·lable. Excepcionalment, el jurat podrà declarar el premi desert.
DOTZENA:
La persona física o jurídica guanyadora autoritza Odontologia Solidària a fer públics el seu nom i el
contingut dels mèrits presentats.
TRETZENA:
La resolució dels guanyadors serà comunicada per telèfon i correu certificat durant la primera quinzena
del mes de novembre de l’any en curs.
CATORZENA:
El lliurament del Premi Odontologia Solidària es realitzarà durant el tercer quadrimestre de l’any en curs,
comunicant la data als interessats amb prou antelació mitjançant correu electrònic i telèfon.
QUINZENA:
La participació en una convocatòria del Premi suposa la plena acceptació per part dels qui hi concorrin
de totes les bases que regulen aquest premi, així com la renúncia explícita a qualsevol reclamació
posterior. La documentació presentada no serà retornada ni conservada, i no es mantindrà
correspondència sobre la mateixa, excepte la corresponent a la persona premiada.
SETZENA:
El Patronat de la Fundació Odontologia Solidària es reserva el dret de modificar qualsevol punt
d’aquestes bases si les circumstàncies ho requereixen, donant la publicitat oportuna mitjançant tots els
mitjans que tingui al seu abast en cada moment.
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