CONCURS DE DIBUIX - PORTBOU 2018
Bases del concurs
Quin és l’objectiu del concurs?
El concurs de Dibuix ‘Portbou 2018’, té per objectiu donar a conèixer una visió personal
del poble de Portbou en qualsevol dels seus àmbits: el mar, la platja, l’estació, la
muntanya, la tramuntana… mitjançant el dibuix o la pintura en qualsevol de les seves
tècniques.
Fomentar la participació dels nens i nenes del poble i oferiri un estímul per a que es
continuïn fent seves les Festes del poble de Portbou.
Qui pot participar-hi?
El concurs està obert a tots els nens i nenes de Portbou de 3 a 18 anys.
El concurs constarà de 3 categories: infantil, primària, secundaria i batxillerat.
Quines característiques han de tenir els dibuixos?
Cada participant pot presentar un únic dibuix, que ha de ser obra de l'autor/a i ha de tenir
caràcter inèdit. Els autors dels dibuixos seleccionats hauran d'aportar una declaració
signada d'autoria.
Com s’han de presentar els dibuixos?
Format
Els dibuixos es presentaran sobre un suport de cartolina de mida DIN-A4 o DIN-A3.
Tramesa
Els dibuixos s’han de dipositar a la recepció de l’Ajuntament de Portbou.
El termini de presentació dels dibuixos finalitza el 5 de juliol de 2018.
Com se seleccionaran els dibuixos guanyadors?
Selecció
Una comissió de selecció formada per membres de l‘Ajuntament de Portbou. La Comissió
podrà declarar desert el concurs.
Votació
Els tres dibuixos guanyadors es decidiran per votació secreta de la Comissió.
Les votacions es duran a terme el 6 de Juliol de 2018.
Els dibuixos guanyadors es faran públics el 7 de Juliol de 2018.
Dels 3 premis guanyadors es farà la selecció del guanyador absolut del Concurs.

Quins premis hi haurà?
Hi haurà un premi per a cada categoria.
20€ premi infantil.
30€ premi primària.
50€ premi secundària i batxillerat.
En cap cas hi haurà un premi adicional per ser escollit guanyador absolut.
Els premis monetaris s’entregaran mitjançant vals per ser gastats en qualsevol comerç
del poble de Portbou.
Difusió dels dibuixos
El dibuix que resulti guanyador absolut del Concurs de Dibuix - Portbou 2018 serà la base
sobre la qual es farà el Cartell de la Festa Major.
Els dibuixos premiats es publicaran a la web i a les xarxes socials de l’Ajuntament de
Portbou, amb la indicació del nom dels seus autors.
L’Ajuntament de Portbou es reserva el dret de la utilització dels dibuixos per a la difusió de
la imatge del poble.
La participació en el Concurs implica l'acceptació d'aquestes bases.

