BASES DEL CONCURS DE DIBUIX I PINTURA LA RECTORIA

1. PARTICIPANTS
Es podran presentar tots els alumnes d’infantil i primària de les escoles de Sant Pere
de Vilamajor.
2. TÈCNICA
Totalment lliure. Es pot utilitzar qualsevol tipus de tècnica (aquarel·la, llapis, ceres…,
etc.) sempre que s’adapti al format de foli en DIN-A 4.
3. TEMA
El tema serà “L’hivern a Sant Pere”
4. PRESENTACIÓ
El revers del dibuix anirà signat amb un pseudònim. En el dibuix hi haurà agafat un
sobre amb el mateix pseudònim, dins del qual hi hauran les següents dades:
Nom de l’autor
Edat
Curs escolar
Adreça i telèfon
Adreça electrònica del pare/mare/tutor
Escola
Els dibuixos es poden presentar al Centre d’Art La Rectoria de dimarts a dissabtes de
9:30 a 13:30h i de 16:00 a 19:00h, i diumenges d’11:00 a 13:00h, i a les ampes de les
escoles.
El període d’entrega serà del 2 al 30 de novembre.
5. JURAT
El jurat estarà format per tres membres de la Junta del Centre d’Art La Rectoria i dos
membres de les juntes de les ampes de les escoles TorreRoja i Vilamagore.
La decisió del jurat es farà pública el dia 17 de desembre de 2011. Els resultats es faran
públics a la pàgina web del Centre d’Art La Rectoria i també de forma personal als
guanyadors.
6. PREMIS
Els premis serà els següents
15 premis entre els concursants de P3, P4 i P5 (infantil), consistent en un taller de
ceràmica gratuït el dia 30 de gener de 2012 de 17 a 18h.
15 premis entre els concursants de 6 a 8 anys (1er i 2n de primària) consistent en un
taller de ceràmica gratuït els dies 31 de gener i 7 de febrer de 17 a 18h.

15 premis entre els concursants de 8 a 12 anys (de 3er a 6è de primària) consistent en
un taller de ceràmica gratuït els dies 1 i 8 de febrer de 17 a 18h.
El taller de ceràmica serà a càrrec de Glòria Ortega, dividit en tres grups, de 2 hores de
durada repartides en dos dies. No es podran cambiar les dates dels tallers assignades.
7. ELS DIBUIXOS.
Els dibuixos premiats quedaran en poder del Centre d’Art La Rectoria, reservant el dret
de publicació i sempre mencionant l’autor/a.
8. EXPOSICIÓ
Amb tots els dibuixos rebuts es farà un exposició pública del dia 17 de desembre de
2011 al 21 de gener de 2012 a la Sala Orila del Centre d’Art La Rectoria.
L’exposició s’inaugurarà dissabte 17 de desembre a les 12:30h.
9. DEVOLUCIONS
Els dibuixos es podran recollir al Centre d’Art La Rectoria entre el 24 de gener i el 21 de
febrer, de dimarts a dissabtes de 9:30 a 13:30 i de 16:00 a 19:00, prèvia confirmació
telefònica o per correu electrònic.
Els dibuixos no reclamats quedaran en propietat del Centre d’Art La Rectoria.
10. RESOL·LUCIÓ FINAL.
El jurat haurà de resoldre qualsevol incidència que es pugui produir. La resol·lució final
serà irrevocable. L’entitat organitzadora no es fa responsable de qualsevol pèrdua
fortuïta que es pugui produir.
El fet de participar en aquest concurs implica l’acceptació d’aquestes bases.

