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De dilluns a divendres: 10-13 h i 16-20.30 h
Dissabtes: 10-13 h

19è Concurs de
Felicitacions Nadalenques

2019

Platja d’Aro
Castell d’Aro
S’Agaró

19è Concurs de
Felicitacions
Nadalenques 2019
Tema
Felicitacions de Nadal
Participació
Individual · Cada participant pot presentar com a màxim un treball
Premis i Categories
Infantil de 3 a 12 anys
• Categoria A: de 3 a 5 anys · Premi 3, 4 i 5 anys
• Categoria B: 6 i 7 anys · Primer i segon premi
• Categoria C: 8 i 9 anys · Primer i segon premi
• Categoria D: de 10 a 12 anys · Primer i segon premi
Obsequis: jocs de taula o de manualitats
Juvenil de 13 a 17 anys
• Categoria única
1r premi · 100€
2n premi · 75€
Adults a partir de 18 anys
• Categoria única
1r. Premi 150€
2n. Premi 100€
Lliurament de Premis
Biblioteca Mercè Rodoreda · Platja d’Aro
• Dimecres 4 de desembre de 2019 · Juvenil i Adults
• Dijous 5 de desembre de 2019 · Infantils
Tècnica
Lliure · Mida: A5

Presentació d’originals
Infantil
• Cal realitzar la postal a la biblioteca.
• Data límit: dissabte 30 de novembre a les 13 h
Juvenil i Adults
• Presentació presencial a la biblioteca
• Data límit: dissabte 30 de novembre (13 h)
• No podran participar, ni seran exposades les obres que es presentin
amb posteritat a aquesta data
• Cal presentar les obres sota pseudònim i l’autor ha de facilitar en
un sobre adjunt tancat les seves dades personals: nom, cognom, dni,
adreça, telèfon de contacte i edat. En la part exterior del mateix hi
ha de constar: “19è Concurs de Felicitacions Nadalenques 2019”, el
pseudònim i la categoria
Exposició de les obres
Del 4 de desembre de 2019 fins al 10 de gener de 2020 a la Biblioteca
Altres consideracions
• La participació pressuposa l’acceptació d’aquestes bases
• El jurat pot declarar desert qualsevol premi si creu que les obres presentades no
reuneixen la qualitat suficient i el seu veredicte serà inapel·lable
• Els treballs premiats queden en propietat de l’Ajuntament. La resta es poden recollir
del 13 de gener al 13 de març de 2020 a la Biblioteca. Transcorregut aquest termini
passen a mans de l’Ajuntament
• No es poden presentar obres premiades en altres concursos
Protecció de dades
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.
• 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.
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.
Tractament de dades personals dels participant segons la legislació vigent.
Extracte de les bases aprovades en Junta de Govern Local de 21 d’agost de 2019
Podeu consultar-les integrament a http://biblioteca.platjadaro.com

