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Bases de la convocatòria
• Participació
- Infantil · De 3 a 12 anys
- Juvenil · De 13 a 17 anys
- Adults · A partir de 18 anys
• El tema del dibuix és: Roses i llibres!
• El nombre màxim de dibuixos per participant serà d’un. Els participants hauran de recollir a la Biblioteca el material per a realitzar el
dibuix a casa.
• Data d’inici: dilluns 22 de març.
• Data límit de retorn: dissabte 17 d’abril, sempre en horari de la
biblioteca.
• No poden presentar-se obres premiades en altres concursos.
• Les obres guanyadores seran exposades a la biblioteca a partir de
divendres 23 d’abril
• El veredicte es farà públic el divendres 23 d’abril de 2021
• L’organització es reserva el dret de modificar algun punt de les bases
per a fer front a qualsevol imprevist.

Premis
• Participants infantils
- Categoria A: de 3 a 5 anys
Es valorarà el millor per a cadascuna de les edats
Tres premis d’un val de compra per valor de 45 euros
- Categoria B: 6 i 7 anys
1r premi: val de 50 euros
2n premi: val de 35 euros
- Categoria C: 8 i 9 anys
1r premi: val de 50 euros
2n premi: val de 35 euros
- Categoria D: de 10 a 12 anys
1r premi: val de 50 euros
2n premi: val de 35 euros
• Participants juvenils
- De 13 a 17 anys
1r premi: 100 euros
2n premi: 75 euros
• Participants adults
- A partir de 18 anys
1r premi: 200 euros
2n premi: 100 euros
Extracte de les bases aprovades per la Junta de Govern Local de 3 de març de 2021
Podeu consultar-les íntegrament a: http://biblioteca.platjadaro.com
• Amb la seva participació, autoritza de forma expressa i informada a que les dades de caràcter personal que ha proporcionat seran tractades i incorporades en un fitxer denominat
Biblioteca responsabilitat de l’Ajuntament de Castell-Platja d’Aro, amb la finalitat de poder
gestionar i controlar els actes i activitats que s’organitzen i remetre informació. Aquestes
dades no seran cedides a tercers i es conservaran sempre que es mantingui la relació.
• El participant declara que ostenta tots els drets de propietat i d’autoria del material presentant, així com de qualsevol altre que es pugui veure reflectit en el treball; eximint de responsabilitat en tot cas a l’Ajuntament per la manca d’aquests.
• Amb la seva participació, cedeix els drets d’explotació i difusió de l’obra que presenta, i autoritzant el guanyador a la publicació del seu nom com a guanyador, així com a la captació i
posterior difusió de la seva imatge en l’entrega de premis realitzada.
• La participació en el concurs implica l’acceptació íntegra d’aquestes bases i la conformitat
amb el veredicte del jurat.

