BASES DEL CONCURS DE DIBUIX
“Les alfàbegues i els coets a Bétera”
COL·LABORADORS

L’Associació Cultural VOL LLIURE, en col•laboració amb les Obreres i Majorals 2019
i amb l’Ajuntament de Bétera, organitza el Concurs de Dibuix “LES ALFÀBEGUES I
ELS COETS A BÉTERA” per als alumnes dels diferents centres educatius del municipi.
1. TEMÀTICA
Qualsevol aspecte relatiu amb les alfàbegues i
els coets a Bétera i les diferents festivitats a les
quals són protagonistes. Cal que continguen els dos
elements de la temática.
Els dibuixos seran originals i inèdits; que no hagen
estat presentats en altres concursos, i que no siguen
- en tot o en part - còpia o plagi de treballs artístics
d´altres persones.
2. CATEGORIES
1a: Alumnat de Primer i Segon de Primària.
2a: Alumnat de Tercer i Quart de Primària.
3a: Alumnat de Cinquè i Sisè de Primària.
3. FORMAT DE PRESENTACIÓ
Els dibuixos seran presentats en grandària foli din-A4
i podran realitzar-se en qualsevol tipus de material
i tècnica (retoladors, aquarel•les, ceres, llapisseres.. ).
Les dades de l’alumne (nom, cognom, edat, curs i
centre educatiu al qual pertany) s’escriuran únicament
al revers del dibuix.
4. TERMINI DE LLIURAMENT
La data límit de lliurament dels treballs serà el 29
d´abril de 2019. Cada centre decidirà la seua pròpia
data màxima de lliurament sempre tenint en compte
la data anterior.
Cada centre tindrà un responsable d´arreplegar
els dibuixos i fer-los arribar a l’Organització del
concurs, classificats en tres sobres, atenent a les
tres categories. Serà l’Organització del concurs qui
s’encarregarà de triar els cinc finalistes de cada
categoria.
Dibuix realitzat per Yago Taboada Redondo. 1er. Premi 2018

5. JURAT
El jurat encarregat de seleccionar els guanyadors
estarà format per membres de VOL LLIURE, Obreres
i Majorals 2019, membres de l´Ajuntament i un expert
en Art.
6. PREMIS
La data i lloc del lliurament de premis seran publicats
en la pàgina web i en la pàgina de Facebook de VOL
LLIURE.
Els guanyadors dels premis seran notificats amb
antelació de l’hora i lloc de l’acte del lliurament dels
premis.
7. DIFUSIÓ DELS DIBUIXOS
Els autors dels dibuixos finalistes cediran tots els
drets d’explotació dels dibuixos realitzats en exclusiva
i de forma gratuïta a l’ORGANITZACIÓ, per al seu ús,
exhibició, reproducció, difusió i comunicació pública,
i transformació en qualsevol suport, indicant sempre
l’autoria. Els autors també autoritzen l’ús fraccionat
del dibuix en els casos en què la seua aplicació així
ho requerisca.

8. ACCEPTACIÓ DE LES BASES
El fet de participar en aquest concurs suposa
l’acceptació automàtica de les bases.

