XXXIVCONCURS DE DIBUIX PER IL·LUSTRAR EL PROGRAMA DE FESTES DE SANT
BARTOMEU 2021
Bases
1. Poden participar en el concurs totes les persones naturals o residents a Ferreries i els alumnes
d'altres pobles que cursin estudis als centres escolars del poble, de forma individual, amb la
presentació de dues obres com a màxim. És requisit indispensable que siguin originals i inèdites.
No s'admeten els dibuixos fets amb ordinador.
2. En aquest concurs s'estableixen dues categories:
A) D'edat escolar, de 6 a 16 anys.
B) D'adults, a partir de 16 anys.
3. Es concedeix un premi de 30 € en material didàctic per a cadascun dels cursos escolars
inclosos en la categoria A; i 200 € en efectiu al dibuix guanyador de la categoria B. Això no
obstant, es poden declarar deserts.
El premis estaran subjectes a les retencions fiscals i a les disposicions legals vigents que s’hagin
d’aplicar.
4. Les obres guanyadores quedaran en propietat de l'Ajuntament de Ferreries, que en tindrà tots
els drets.
5. L'Ajuntament podrà organitzar una exposició amb les obres presentades. El lloc i la data
s'anunciaran oportunament.
6. L'Ajuntament de Ferreries nomenarà els components del jurat. Amb prou antelació se'n donaran
a conèixer els integrants i el veredicte posterior, que serà inapel·lable.
7. El termini d'admissió d'obres finalitza el 16 d'abril de 2021.
8. Les obres s'han de lliurar a les oficines municipals, en horari laboral. Les de la categoria A s’han
de lliurar per cursos dins un sobre (totes juntes) amb la inscripció «XXXIV Concurs de Dibuix
Festes Sant Bartomeu 2021», categoria A, curs ___. Al dors de cada obra hi han de figurar les
dades personals de l'autor/a (nom i llinatges, adreça, telèfon, data de naixement i curs escolar) i el
centre escolar.
Les de la categoria B s’han de lliurar dins un sobre tancat, on han de figurar la mateixa inscripció
que abans i la categoria. Les dades personals dels autors/es, en aquest cas, s'han d'especificar
dins un sobre més petit, que s'ha d'adjuntar a l'obra.
9. Normes que han de complir les obres:
a) Format: DIN-A4 o làmina de dibuix per a primària, i làmina de dibuix per a les altres categories.
b) El tema del dibuix ha d'estar relacionat amb algun aspecte de les festes de Sant Bartomeu o del
poble de Ferreries en general.
c) Les obres s'han de presentar sense signar.

10. L'Ajuntament està facultat per fer modificacions a l'obra guardonada, si ho considera oportú,
cosa que haurà acordat prèviament amb l'autor.
11. L'Ajuntament, tot i que tindrà cura de les obres, no es fa responsable dels danys que es puguin
produir des que es lliurin fins que es tornin.

12. El veredicte del premi tindrà lloc en un acte del programa de la Primavera Cultural.
13. Els treballs no guardonats es podran recollir a les oficines municipals en horari laboral i una
volta finalitzada la Primavera Cultural.
14. La participació en aquest concurs implica la total acceptació d'aquestes bases. L'Ajuntament
està facultat per resoldre qualsevol qüestió que no estigui prevista a les bases.
Ferreries, febrer 2021

