Bases Premi “La causa del mes”
A migranodearena.org i a la Fundació Bancària “la Caixa” (en endavant denominada Obra
Social ”la Caixa”) pensem que les entitats solidàries tenen un paper clau en la nostra societat:
fan una gran tasca per millorar la qualitat de vida dels col·lectius més vulnerables i, a més,
promouen la col·laboració de tot l’entorn.
Amb el premi “La causa del mes” volem reconèixer i premiar l’esforç que les ONG i entitats
socials dediquen per fer d’altaveu de la seva causa i, d’aquesta manera, animar un nombre
elevat de persones a col·laborar-hi i, en definitiva, construir una societat millor.
Què és el premi “La causa del mes”?
És el reconeixement a la causa publicada a migranodearena.org que rebi un nombre més alt
de donatius durant el mes.
Com es tria la causa del mes?
La causa del mes serà la que hagi aconseguit mobilitzar més donants en els reptes oberts a
favor seu a migranodearena.org durant el mes en curs.
Aquest premi no es podrà lliurar dues vegades durant el mateix any a una mateixa causa.
La organització es reserva el dret a desqualificar a aquelles ONG que realitzin pràctiques
irregulars amb la intenció de guanyar el premi i que vagin encaminades a incrementar el
nombre de donatius de forma artificial. Alguns exemples de comportaments poc ètics poden
ser:
-

Més de 3 donatius fets per la mateixa persona en un mateix dia al mateix repte.
Realitzar comentaris despectius sobre altres ONG que estiguin optant al premi.

Quin premi rebrà?
La causa del mes rebrà un premi de 500 € donats per l’Obra Social ”la Caixa” com a
reconeixement a la bona tasca efectuada durant el mes i una “medalla virtual” que serà visible
en tots els reptes que publiqui a migranodearena.org.
Aquesta donació extra es farà efectiva durant el mes següent al mes en què hagi guanyat.
Migranodearena.org i/o Obra Social ”la Caixa” podrien sol·licitar a l'organització guanyadora
de "la Causa del mes" corresponent l'ús d'imatges dels reptes solidaris per publicar-los en la
seva/es pàgina/es web o xarxes socials o altres canals, per tal d'informar sobre aquest Premi.
En aquest cas, la/les entitat/s sol·licitaran a la guanyadora l'ús de les imatges corresponents i
aquesta última només podrà negar-se quan hi hagi limitacions per a l'ús de les mateixes que es
derivin de drets titularitat de tercers o altres limitacions de drets que impedeixin l'autorització
del seu ús, i si aquest és el cas informarà degudament a la/les entitat/s sol·licitant/s.
Categories que participen en la causa del mes:

Les categories que participen en el premi “La causa del mes” són les categories afins a l’Obra
Social ”la Caixa”:
Educació, cultura i art, salut i investigació, medi ambient, cooperació internacional i integració
sociolaboral.
Animem totes les causes a continuar fent d’altaveu!

