BASES DEL CONCURS DE DIBUIX
La Regidoria de ParticipacióCiutadana de l’Ajuntament de Favara convoca el
CONCURS DE DIBUIX, d’acord a les següents BASES:
1. PARTICIPANTS.
→ Infantil (de 0 a 6 anys modalitat A)
→ Alevins (7 a 11 anys modalitat B)
→ Juvenil (12 a 18 anys modalitat C)
→ Adults (majors de 18 anys modalitat D)
2. TEMA. El tema per al concurs de dibuix serà: quedatacasa. (el dibuix
podrà representar, sentiments, paisatges, família, moments, emocions...)
3. FORMAT. El dibuix ha d’estar en un full A4 utilitzant qualsevol tipus de
material de pintura.
4. REQUISITS.
1) Estar empadronat/da a Favara.
2) Presentar el dibuix dins del termini.
5. PRESENTACIÓ. S’ha de presentar amb sistema de plica:
• un sobre GRAN A4, a l’exterior del qual s’escriurà solament el
lema quedatacasa i a l’interior portarà el DIBUIX i un SEGON
SOBRE MÉS MENUT.
• El sobre menut: ha d’estar tancat, portarà a l’exterior el mateix
lema i a l’interior una paper on estiga escrit nom i cognoms de
l’autor/a, edat, adreça, telèfon.
6. LLIURAMENT. Els dibuixos poden portar-se a l’Ajuntament de forma
presencial en l’horari d’atenció al públic.
7. DATA DE PRESENTACIÓ. Fins al 30 de juny de2020.
8. JURAT. Estarà format pers membres següents:
 la regidora d’educació de l’Ajuntament de Favara o persona amb qui
delegue.
 la directora de l’Escola Infantil Municipal de Favara.
 una monitora de temps lliure de Favara.
 un/una membre de lliure designació del claustre del CEIP Fèlix
Olmos deFavara.
9. DECISIÓ DEL JURAT. Serà inapel·lable, es podrà declarar desert algun
premi si el jurat així ho estima oportú. La decisió del jurat es farà pública al
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Tauler d’Anuncis i en les xarxes socials de l’ Ajuntament deFavara.
10. CRITERIS DE VALORACIÓ PER A LA SELECCIÓ. Originalitat i
Creativitat.
11. PREMIS. Per cada modalitat:
 1r premi de 200 € i diploma
 2n premi de 150 € i diploma
 3r premi de 100€ i diploma
(El valor dels premis es lliurarà en bonos per gastar en el comerços de
Favara abans del 30 de novembre de2020).
12. LLIURAMENT DE PREMIS. Es realitzarà el dia de l’exposició en la Casa
de la Cultura. Serà necessària la presència dels guanyadors/es i si són
menors, hauran d’anar acompanyats i acompanyades de pare, mare o
tutor/a legal. La no-assistència suposarà la renúncia alspremis.
13. PUBLICACIÓ. Tots els dibuixos es publicaran en el llibre de participació
ciutadana de 2020.
14.- DEVOLUCIÓ. La devolució dels dibuixos no premiats, podrà sol·licitarse en el termini màxim d’un mes, a partir de la data en què es faça pública la
decisió del jurat. Transcorregut aquest temps, els que no s'hagen retirat, es
destruiran.
El fet de participar en el concurs implica la total acceptació d’aquestes
bases i faculta el jurat per a la interpretació i resolució dels casos no
previstos en lesbases.

DILIGÈNCIA. Este concurs de dibuix ha estat aprovat per resolució
d’Alcaldia.
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