Ajuntament de Castell-Platja d’Aro
Regidoria de Cultura, Patrimoni i Noves Tecnologies
www.platjadaro.com ciutada.platjadaro.com

Fem música,
fem amics!

Biblioteca Mercè Rodoreda Castell-Platja d’Aro
Av. de Fanals, 13 - Edifici Masia Bas T 972 825 491
biblioteca@platjadaro.com biblioteca.platjadaro.com
De dilluns a divendres: 10-13 h i 16-20.30 h
Dissabtes: 10-13 h

20è Concurs de

Dibuix Sant Jordi
2016
Platja d’Aro
Castell d’Aro
S’Agaró

20è Concurs de

Dibuix Sant Jordi
2016

Sant Feliu de Guíxols
Castell-Platja dʼAro

Convocat conjuntament amb l’Escola Municipal de Música
Del 21 de març al 16 d’abril

Lliurament de premis
Dissabte 23 d’abril de 2016

Bases de la convocatòria

Presentació d’obres
• El nombre màxim de peces per participant serà d’una
• El dibuix es realitzarà en una plantilla facilitada per la biblioteca
• Les obres s’han de realitzar a la biblioteca
• Es poden entregar fins a les 13 h del 16 d’abril de 2016
• Les obres s’exposaran del 23 d’abril al 31 de maig de 2016
• El veredicte del jurat serà inapel·lable

Tema
Fem música, fem amics!
Categories i modalitats
Categoria A: de 3 a 5 anys
Categoria B: de 6 a 7 anys
Categoria C: de 8 a 9 anys
Categoria D: de 10 a 12 anys
Premis
Categoria A: es valorarà el millor per a cadascuna de les edats
Categoria B: 1r i 2n
Categoria C: 1r i 2n
Categoria D: 1r i 2n
Jurat
• El Jurat estarà format, sempre que sigui possible, per
• Lluís Pujol, Regidor de Cultura
• Un representant de l’Escola Municipal de Música
• Un representant del Escola Vall d’Aro
• Un representant del Escola Els Estanys
• Un representant del Escola Fanals d’Aro
• Un representant de la Llar d’Infants
• Un representant de la biblioteca que actuarà com a Secretari

Altres consideracions
• Les obres guanyadores romandran en propietat de l’Ajuntament
• La resta d’obres es podran recollir a partir de l’1 de juny de 2016
• La participació implica l’acceptació íntegra d’aquestes bases i la
conformitat amb el veredicte del jurat
* Extracte de les bases aprovades per la Junta de Govern Local de 29 de gener de 2016
Podeu consultar-les íntegrament a: http://biblioteca.platjadaro.com

