Colla de Geganters i Grallers de Navarcles

I concurs de dibuix geganter de Navarcles
L’esperit del concurs és destacar amb un dibuix els valors de la colla gegantera de Navarcles: seny, rauxa, treball,
passió, alegria... en totes les seves vessants i el seu entorn: gegants, gegantons, capgrossos, geganters. músics,
etc.
Bases del Concurs
TEMÀTICA: El concurs de dibuix estableix una temàtica general: La colla de geganters i grallers de Navarcles en
totes les vessants.
QUI POT PARTICIPAR? Podrà participar en aquest concurs qualsevol nen d’1 a 12 anys. Cada participant pot
presentar un màxim de dos dibuixos originals. La inscripció és gratuïta i oberta a tothom qui ho desitgi. El correu
del concurs serà el següent: navarcles@gegants.cat
CATEGORIES: Hi hauran quatre categories dividides segons l’edat del participant:
- Edat de 1 a 3 anys
- Edat de 4 a 6 anys
- Edat de 7 a 9 anys
- Edat de 10 a 12 anys
PREMIS: Es seleccionarà un guanyador per cada una de les categories. Els premis seran un diploma i record. Els
dibuixos guanyadors seran utilitzats per fer el cartell promocional de la Trobada de Gegants de Navarcles.
Als guanyadors se'ls avisarà prèviament mitjançant un correu electrònic o trucada telefònica.
TÈCNICA: Podran presentar-se dibuixos en blanc i negre o color amb tècnica lliure.
MIDES OBRES: Els dibuixos s’hauran de realitzar en format vertical, en un paper blanc mida DINA4.
ADMISSIÓ D’OBRES PARTICIPANTS: Del 22 de desembre el 2018 al 27 de gener del 2019.
TRAMITACIÓ: La inscripció i la tramesa del dibuixos es poden efectuar a través de dues vies:
-

Digitalitzar el dibuix i enviar a l’adreça de correu electrònic navarcles@gegants.cat, indicant en l’assumpte
del correu “Concurs de dibuix geganter”
- Fer arribar el dibuix original a la seu de la colla de geganters i grallers de Navarcles:
o Carrer Diputació, 18 – 08270 Navarcles
L’autor haurà de fer constar les següents dades personals, ja sigui al cos del correu electrònic o darrera del DINA4
amb el dibuix original: Nom i cognoms, data de naixement, adreça postal, CP, població, telèfon de contacte i
adreça electrònica.
JURAT: El jurat estarà format per 5 persones relacionades amb el món del dibuix, la cultura i la colla de geganters
i grallers de Navarcles. El veredicte es farà públic i la decisió del jurat serà inapel·lable. El jurat es reserva el dret
de resoldre qualsevol aspecte no previst en aquestes bases, especialment la facultat, si ho consideren justificat,
de declarar desert qualsevol premi.
ENTREGA DE PREMIS: El dia i lloc del lliurament de premis serà anunciat prèviament. S’exposaran els dibuixos
presentats.
ALTRES CONDICIONS: El fet de participar en el concurs implica l’acceptació de les bases, i comporta la cessió
gratuïta dels drets patrimonials de la propietat intel·lectual sobre els dibuixos a favor de la colla de geganters i
grallers de Navarcles.
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