CONCURS DE DIBUIX PER AL PROGRAMA DE L’ACTE
DE GALANIA A LA REINA INFANTIL DE LES FESTES 2019
El Patronat Municipal de Festes de Castelló convoca amb motiu de les Festes de la
Magdalena 2019, el XXXI CONCURS DE DIBUIX PER AL PROGRAMA DE L’ACTE DE GALANIA
A LA REINA INFANTIL DE LES FESTES 2019 d’acord amb les següents
BASES
PRIMERA.- PARTICIPANTS. Podran participar tots els escolars que cursen estudis
d’Educació Primària i 1er. Cicle d’E.S.O en col·legis o centres del terme municipal de Castelló de
la Plana.
SEGONA.- CATEGORIES. S’estableixen dues categories: Categoria A (1er. i 2on. cicles
de Primària) i Categoria B (3er. cicle de Primària i 1er. cicle d’ESO).
TERCERA.- TEMA. Qualsevol tema relacionat directament amb les Festes de la
Magdalena.
Les obres que es presenten deuran ser úniques i originals, valorant-se especialment la
creativitat de les mateixes i cuidant la seua idoneïtat i expressivitat en relació amb el motiu
d’aquest Concurs.
QUARTA.- FORMAT I PROCEDIMENT. Els originals hauran d’adoptar la forma vertical,
essent la seua superfície DIN A4 i podran realitzar-se per qualsevol procediment (llapis de color,
retoladors, pintures a l’aigua, ceres, carbó, pastís, etc) convenientment fixats els procediments que
ho requerixquen, a elecció del concursant.
Deurà excloure’s emprar matèries el tractament de les quals produïsca relleus o efectes
que, per les seues característiques, dificulten, impedisquen o no facen possible l’exacta
reproducció mitjançant els normals sistemes d’impressió en offset a quatricomia. En cap cas
s’admetran treballs protegits amb cristall o emmarcats.
CINQUENA.- PRESENTACIÓ D’ORIGINALS. Els treballs deuran ser presentats per un
representant del centre educatiu al qual perteneixen els alumnes que opten als premis, no podent
fer-ho els propis alumnes a títol individual.

Hauran d’anar SENSE SIGNATURA i al dors de cada dibuix, es farà constar un LEMA
que figurarà, a més a més a l'anvers d’un sobre tancat, a l’interior del qual s’especificarà:

•

Nom i cognoms de l’autor.

•

Adreça i telèfon.

•

Data de naixement, localitat i província.

•

Curs de Primària o del 1er. cicle d’E.S.O. que està realitzant.

•

Nom i adreça del Col·legi on cursa estudis.

•

Procediment emprat.

•

Lema del treball (el mateix que figure al dors de l’original i en l’anvers del sobre) i una

breu descripció del tema realitzat.
Cadascun dels autors podrà presentar, lliurement, el nombre d’obres que desitge.
L’admissió d’originals deurà sol·licitar-se per cadascun dels originals, individualment.
El Patronat Municipal de Festes de Castelló assignarà, a cadascuna de les obres, un
número d’ordre que es farà constar al dors de l’original i al sobre tancat que contindrà les dades
personals del concursant.
Pel Patronat Municipal de Festes serà expedit el rebut corresponent a la totalitat dels
treballs presentats per cada centre i l’enviarà al mateix, a la major brevetat possible, per correu
electrònic.
Una vegada resolt el Concurs i en presència del Jurat, s’obriran tant sols els sobres
d’identificació que corresponguen a les obres finalistes.
L’admissió s’efectuarà a la seu del Patronat de Festes de Castelló, carrer del Riu Sella
núm. 1 (Palau de la Festa), els dies 9, 10 i 11 de gener de 2019, en horari de 9 a 14 hores.
No s’admetran originals presentats mitjançant uns medis que no permeten l’entrega del
resguard corresponent.
SISENA.- PREMIS. Tindran consideració individual. En el suposat que l’obra presentada
haguera estat inscrita a nom de dos o més escolars, de resultar premiada, perdria automàticament
aquesta consideració i el premi s'atorgaria a la que, realitzada individualment, li seguisca en
puntuació. De produir-se aquesta situació, l’obra no premiada únicament conservaria la seua
condició de finalista.
Per a cadascuna de les categories, s’estableixen 5 premis que consistiran, cadascun d’ells,
en MEDALLA i DIPLOMA.

D’entre aquests 10 finalistes (5 de la categoria A i 5 de la categoria B), s’elegirà EL
PRIMER PREMI, que consistirà en TROFEU DEL PATRONAT DE FESTES DE CASTELLO i
DIPLOMA D’HONOR.
Aquesta obra es reproduirà al PROGRAMA DE L’ACTE motiu d’aquesta convocatòria.
SETENA.- JURAT QUALIFICADOR. Estarà composat per la Reina Infantil i les Dames
Infantils de la Ciutat.
OCTAVA.- DEVOLUCIÓ D'OBRES. Totes les obres presentades al Concurs, excepte la
guardonada amb el primer premi, podran ser retirades pels seus autors o persones autoritzades,
prèvia devolució del resguard corresponent en les oficines del Patronat a partir del dia 8 d'abril de
2019.
Transcorregut un termini de dos mesos a partir d'aquesta data, totes aquelles obres que no
hagin estat retirades, quedaran en propietat exclusiva del Patronat Municipal de Festes, que els
podrà donar la destinació que estimi convenient.
NOVENA.- EDICIÓ. Respecte a l'obra guanyadora, la propietat, amb caràcter general,
inclosos els drets d'autor que se cedeixen de forma gratuïta, serà del Patronat Municipal de Festes
de Castelló. El Patronat Municipal de Festes de Castelló podrà reproduir, mitjançant qualsevol
suport, mitjà i format, qualsevol o totes les obres que estiguin guardonades amb un premi.
DECENA.- ORGANITZACIÓ. El Patronat Municipal de Festes de Castelló, organitzador
del Concurs, podrà adoptar sempre que considere repercutisca en un millor desenvolupament del
Concurs, les decisions que crega convenients.
ONZENA.- ACCEPTACIÓ DE LES BASES. La participació al Concurs, suposa la total
acceptació d’aquestes Bases.

(Document signat electrònicament al marge)

CONCURS DE DIBUIX PER AL PROGRAMA DE L’ACTE DE
“GALANIA A LA REINA INFANTIL DE LES FESTES 2019”

RESGUARD DE RECEPCIÓ DE TREBALLS PARTICIPANTS

En/Na

__________________________________________

en

representació del Col·legi/Centre __________________________________,
telèfon

__________________________

i

adreça

electrònica

_________________________________, en aplicació de les Bases del Concurs
de Dibuix convocat pel Patronat Municipal de Festes de Castelló, entrega
______ originals per a la seua participació al Concurs.

Inscrits del nº _____ al nº ______ (A reomplir pel Patronat)

Castelló de la Plana, a ______ de ___________ de 201__

Patronat Municipal de Festes

PER A RETIRAR ELS TREBALLS NO PREMIATS SERÀ IMPRESCINDIBLE LA PRESENTACIÓ
D’AQUEST RESGUARD.

