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VIU EL NADAL A AGRAMUNT

BASES DEL CONCURS
L’Ajuntament d’Agramunt ha organitzat el concurs de dibuix ‘Viu el Nadal a
Agramunt’ amb l’objectiu de fer una activitat pensada per a nens i nenes.

TEMÀTICA
Dibuixos relacionats amb el Nadal i qualsevol element que faci referència al
municipi d’Agramunt.

PARTICIPANTS
Hi podran participar tots els nens i nenes que tinguin entre 3 i 12 anys.

CATEGORIES
1. Curs de I3
2. Curs de I4
3. Curs de I5
4. Curs de 1r de Primària
5. Curs de 2n de Primària
6. Curs de 3r de Primària
7. Curs de 4t de Primària
8. Curs de 5è de Primària
9. Curs de 6è de Primària

TÈCNIQUES
Els dibuixos es poden fer amb qualsevol tipus de tècnica (aquarel·la, llapis,
retoladors, ceres, collage...) i s’han de presentar en format DIN A4.

NOMBRE D'OBRES
Només s'acceptarà una obra per participant.

TERMINI DE PRESENTACIÓ
Els dibuixos s’han de portar físicament a les Oficines de l’Ajuntament i es
poden entregar fins el 2 de desembre de 2022.
S’ha d’adjuntar un sobre tancat amb les dades de l’autor: nom i cognoms de
l’autor/a, edat i curs, nom i cognoms del pare/mare/tutor i un telèfon de
contacte (dades que només s’utilitzaran per contactar amb el/la participant).

JURAT
Format per membres de l’organització del concurs.

VEREDICTE
Els guanyadors de cada categoria es donaran a conèixer a les xarxes socials el
dia 8 de desembre durant el Mercat de Nadal.
L’organització es posarà en contacte amb els guanyadors.

PREMIS
Hi haurà un premi per a cada categoria que consistirà en un xec regal de 20€
que es podrà bescanviar als establiments comercials d’Agramunt que prenguin
part en aquesta iniciativa.

EXPOSICIÓ
Tots els dibuixos presentats s’exposaran durant el Mercat de Nadal.

ALTRES
La participació a aquest concurs significa l’acceptació total d’aquestes bases.
Qualsevol qüestió que no estigui detallada en aquestes bases serà resolta per
l’organització.
Els organitzadors es reserven el dret d’utilitzar els dibuixos per publicar-los i
exposar-los.
Els organitzadors es reserven el dret d’alterar les bases. Si això es produís,
s’anunciarà oportunament.

