BASES CONCURS DE DIBUIX DE LES
ESCOLES GROGUES DE SANT CUGAT
DEL VALLÈS
1. Podran participar tots els nen i nenes de les Escoles Públiques de
Primària de Sant Cugat, des de P3 fins a 6è.
2. El dibuix es farà en un full blanc mida din-A4 de cartolina.
3. La temàtica seran les 12 paraules (Il·lusionada, Acollidora, Sostenible,
Emprenedora, Igualitària, Laica, Creativa, Solidària, Democràtica,
Inclusiva, Cohesionada, Participativa, Catalana i de Qualitat) de l’any
passat amb els valors de les Escoles Grogues de Sant Cugat.
4. La tècnica serà lliure: llapis, ceres, aquarel·les...
5. Cada dibuix ha de dur al revers del full les següents dades:
a. Nom i cognoms.
b. Curs.
c. Nom de l’Escola.
6. Els dibuixos s’han d’entregar a través de l’AMPA de cadascuna de les
escoles de fins al 23 de maig de 2014.
7. S’atorgaran un primer premi que serà la imatge que representarà a les
Escoles Grogues de Sant Cugat. Així mateix també s’otorgarà un premi
per cada cicle.
8. El dia 30 de maig es faran públic els 3 dibuixos finalistes de cada cicle.
9. El veredicte es farà públic el mateix 1 de juny de 2014 en l’acte central
que es farà a la plaça Octavià de Sant Cugat.
10. Els organitzadors podran fer difusió dels dibuixos presentats i els
podran publicar en qualsevol suport o mitjà de comunicació.
11. Amb l’acceptació d’aquestes bases, els pares i mares dels nens i nenes
premiats autoritzen als organitzadors a reproduir i utilitzar els noms i
cognoms dels nens i nenes, així com la seva imatge, en qualsevol
comunicació relacionada amb el concurs. Així mateix la organització
podrà fer-ne modificacions que corresponguin a criteris necessaris per a
la impressió o explotació del dibuix.
12. El jurat estará format per: 1 membre de les comissions grogues, 1
membre de l’ass. de docent, 1 persona del patrocinador, 1 director d’una
escola groga, 1 membre d’una ampa, 1 de l’ajuntament. Els fills dels
membres del jurat poden participar, però en cas de determinar-se
guanyadors, i en pro de la transparència, hauran de sotmetre’s al vet de
l’organització.
13. La participació en aquest concurs significa la total acceptació d'aquestes
bases. Qualsevol detall no previst en aquestes bases serà resolt per
l'organització.

