BASES DEL CONCURS DE DIBUIX INFANTIL 3A GUAU QUINA PUJADA
AMB EL LEMA: "EL MEU GOS I LA MUNTANYA"
1. PARTICIPANTS
Es podran presentar tots els nens i nenes d'educació infantil, primària i 1r i 2n
d'ESO.
2. TEMA
El tema serà "El meu gos i la muntanya"
3. TÈCNICA
Totalment lliure. Es pot utilitzar qualsevol tipus de tècnica (aquarel·la, llapis,
ceres...) sempre que s'adapti al format de foli en DIN-A4
4. CATEGORIES
Categoria A: Nens i nenes d'Educació Infantil (P3, P4, P5)
Categoria B: Nens i nenes de 6 a 8 anys (1r i 2n de primària)
Categoria C: Nens i nenes de 8 a 12 anys (3r a 6è de primària)
Categoria D: Nens i nenes de 12 a 14 anys (1r i 2n d'ESO)
5. PRESENTACIÓ
El revers del dibuix anirà amb un pseudònim i el curs escolar. En el dibuix hi
haurà agafat un sobre amb el mateix pseudònim, dins del qual hi hauran les
següents dades:
Nom de la persona
Edat
Any de naixement
Adreça i telèfon
Adreça electrònica pare/mare/tutor
Els dibuixos es poden portar fets o fer en el mateix moment amb els materials
disponibles.
6. JURAT
El jurat estarà format per tres membres: la Regidora de Tinença responsable i
benestar dels animals, la cap de l'àrea de Ciutat Sostenible, una persona
voluntària del RMAC (Refugi municipal d'animals de companyia)
7. VEREDICTE
El veredicte serà públic i tindrà lloc el mateix 2 de setembre a les 22.00 hores a
Sant Ramon. Els resultats es publicaran al web de l'Ajuntament, al facebook de
Medi Ambient i al facebook del RMAC.

8.PREMIS
Material de dibuix per al premi de cada categoria.
Guanyador absolut: el millor dibuix d'entre tots els presentats s'utilitzarà l'any
vinent com a imatge de la 4a GUAU QUINA PUJADA.
9. DRETS SOBRE LES OBRES
Els dibuixos premiats quedaran en poder de l'Ajuntament de Sant Boi. Les
persones autores dels dibuixos presentats cediran tots els drets d'explotació
sobre les imatges realitzades als organitzadors, per al seu ús, exhibició,
reproducció i comunicació pública o transformació en qualsevol suport, indicant
sempre el nom de la persona autora. També autoritzaran als organitzadors a
reproduir i utilitzar el nom i cognoms i altres dades, així com la imatge de la
persona autora, en qualsevol activitat publicitària i promocional relacionada
amb el concurs.
10. DEVOLUCIONS
Els dibuixos es podran recollir a la Torre del Sol entre el 4 i el 29 de setembre
de 9 a 14 hores.
Els dibuixos no reclamats quedaran en propietat de l'Ajuntament de Sant Boi.
11. RESOLUCIÓ FINAL
El jurat haurà de resoldre qualsevol incidència que es pugui produir. La
resolució final serà irrevocable. L'Ajuntament de Sant Boi no es fa responsable
de qualsevol pèrdua fortuïta que es pugui produir. La presentació al concurs
implica l'acceptació total de les bases.

Sant Boi de Llobregat, 06 de juliol 2017

