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II Concurs de postals nadalenques
Categoria: CONCURSOS
ÒRGAN: Regidoria de Cultura
Data d’aprovació: 30/11/2016

II Concurs de postals nadalenques
BASES:
1. OBJECTE
L’ajuntament de Palma de Gandia convoca la segona edició del Concurs de
Postals Nadalenques.
L’Objectiu d’aquest concurs és fomentar la participació de la població de
Palma, sobretot els més joves.
2. PARTICIPANTS
Podran participar tots els xiquets i xiquetes de la població de Palma de
Gandia, d’acord amb les categories, organitzades per edats, següents:
Categoria A: Xiquets i xiquetes de 5 a 8 anys. (Any: 2011 - 2008)
Categoria B: Xiquets i xiquetes de 9 a 12 anys. (Any 2007 - 2004)
3. TEMA
El tema de la postal serà al·lusiu al Nadal i es valorarà l’originalitat, la capacitat
creativa i la qualitat tècnica d’acord amb la categoria per la qual el
participant es presenta a concurs.
4. FORMAT
El format de la postal serà de DIN-A5, que correspon a mig foli,
realitzar-se tant en sentit horitzontal com vertical.

i podrà

El suport material haurà de ser paper.
La tècnica serà lliure i podran utilitzar-se tots els colors.
5. PRESENTACIÓ
Només s’hi podrà presentar una postal per persona. La postal anirà sense
signatura i en el dors d’aquesta apareixerà el numero corresponent a l’autor
que es trobarà situat al full que tendra l’ajuntament.
La postal s’introduirà, sense doblegar, en un sobre, en l’exterior del qual caldrà
fer constar:
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II CONCURS DE POSTALS NADALENQUES
Nº CORRESPONENT A L’AUTOR
CATEGORIA (A o B)

Els sobres hauran de ser lliurats a l’ajuntament, regidoria de cultura, des de
el dia 5 de Desembre de 2016 fins al 16 de Desembre de 2016 abans de les
14:00h (Ambdós dies inclosos).
6. PREMIS
Per cada categoria s’estableix un primer premi dotat amb un diploma
acreditatiu i regal.
A més per a tots els participants de les categories, es repartirà un diploma
acreditatiu i un obsequi.
7. DATES DEL CONCURS
Entrega de postals inici : 5 de Desembre 2016, fins al 16 de Desembre 2016 a les
14:00h.
19 i 20 de Desembre 2016: Reunió del jurat per tal de decidir els guanyadors.
Inauguració de l’exposició i gala entrega de premis (encara per determinar).
8. JURAT
El jurat encarregat de valorar i decidir sobre els treballs presentats estarà
constituït per:





Maria Trinidad Miñana: Alcaldessa de Palma de Gandia.
Andreu Faus: Tinent Alcalde de Palma de Gandia.
Manolo Sansaloni: Regidor de Cultura de Palma de Gandia.
Alumne/a del TASOC (Tècnic Superior en Activitats Socioculturals).

La decisió del jurat serà inapel·lable.
Les postals aniran numerades per a que el jurat no tinga en compte l’autor de
la mateixa.
9. ACCEPTACIÓ DE LES BASES
La participació en aquest concurs implica la total acceptació d’aquestes
bases, les quals podran ser interpretades pel jurat en aquells aspectes que no
hi estiguen previstos.
10. CESSIÓ DE DRETS D’AUTOR:
L’Ajuntament de Palma de Gandia adquireix els drets de reproducció i
exposició de les obres presentades al concurs.
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DADES DEL CONCURSANT
AUTOR
CATEGORIA (A o B)
NOM
COGNOM
EDAT / ANY DE
NAIXEMENT

NOM
COGNOMS
DNI
ADREÇA

Número:

MARE / PARE / REPRESENTANT LEGAL

TELÈFON
E-MAIL
Avís legal respecte a l'acte de lliurament de premis del Concurs Infantil de Postals
Nadalenques de l'Ajuntament de Palma de Gandia:
L'acte podrà ser íntegrament o parcialment gravat o fotografiat, aquestes imatges
podran ser publicades a la pàgina web de l'ajuntament o xarxes socials. Totes les
dades de caràcter personal seran incorporats al Fitxer de Concurs de Nadal de
l'ajuntament del qual és titular l'ajuntament de Palma de Gandia la finalitat del
qual és la gestió d'actes institucionals, el responsable dels quals és l'ajuntament.
Tota persona que assisteixca a l'acte, en cas de ser menor d'edat, el seu
representant legal:
a) Autoritzeu l’enregistrament de la vostra intervenció en l'activitat.
b) Cediu el dret de reproducció total o parcial de la vostra intervenció, a
través de qualsevol procediment o mitjà, tangible o
intangible, en línia o fora de línia.
c) Autoritzeu l’ Ajuntament de Palma de Gandia a usar el vostre nom, imatge i
veu en els materials complementaris de l'acte, com ara publicacions
internes o externes, en qualsevol mitjà o sistema tècnic o tecnològic.
Tot això d’acord amb els següents termes:
a) La cessió dels drets d'imatge i veu es limita a activitats no lucratives.
b) El termini de cessió dels drets d'imatge i veu és il·limitat (o el màxim previst
per la llei).
c) L'àmbit de cessió de drets és mundial i universal.

En

,a

de

de 20

Signat (mare, pare o representant legal del concursant)
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Imatges del “I CONCURS DE
POSTALS NADALENQUES”
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