
B A S E S  D E L  C O N C U R S  D E
D I B U I X  D E  V I L A V E R D

Podran participar en aquest concurs totes les persones de Vilaverd que tinguin entre 6 i 12
anys.  
Per a poder participar cal llegir el relat curt “Un home vestit de blau” que van escriure alguns
veïns i veïnes del poble durant el confinament. Trobareu el relat publicat a la web i ebando de
l'Ajuntament.
El dibuix ha de ser inèdit i no guardonat en cap altre concurs. Només es pot presentar un dibuix
per autor/a.
El tema del dibuix ha de fer referència al relat “Un home vestit de blau” i la tècnica és lliure
(llapis, ceres, aquarel·les, etc).
Els treballs s’han de realitzar a mà, en un foli blanc DINA 4 (21x29,7cm), en orientació
horitzontal i a una cara.
El dibuix s’ha de presentar a l’Ajuntament de Vilaverd abans del 26 de juny de 2020, dins d’un
sobre DINA 4, sense doblegar. A damunt del sobre cal fer-hi constar les dades següents:

El jurat estarà format per un/a representant de l’Ajuntament de Vilaverd, un/a representant de
l’Oficina Jove de la Conca de Barberà i una persona independent. 
El dibuix o els dibuixos guanyadors seran la imatge del relat “Un home vestit de blau” i seran
publicats si se’n fa una edició. L'organització es reservarà el dret de la publicació de les obres
presentades.
Tots els dibuixos seran exposats per tal que els veïns i veïnes puguin contemplar-los.
Tots els participants rebran un obsequi. 
El resultat se sabrà pels vols de la Festa Major.
La participació en aquest concurs significa la total acceptació d’aquestes bases. Qualsevol detall
no previst en aquestes bases serà resolt per l’organització.

 
CONCURS DE DIBUIX JUVENIL

Nom i cognoms de l’autor/a
Data de naixement 

Telèfon
Correu electrònic

 

En virtut de la Llei 15/1999 de 13 de setembre, sobre la Protecció de Dades de caràcter personal, et fem coneixedor que les teves
dades personals s’incorporaran en un fitxer responsabilitat de l’Oficina Jove de la Conca de Barberà. La finalitat d'aquest fitxer és la
gestió adequada del servei sol·licitat. En aquest sentit, vostè consent expressament la recollida i el tractament de les seves dades per a
la finalitat esmentada. No és realitzaran cessions al marge de les obligades per llei. Pot exercitat els drets d’accés, rectificació,
cancel·lació i oposició dirigint-se a l’Oficina Jove de la Conca de Barberà (C/ Sant Josep 18, 43400 - Montblanc) o enviar un correu
electrònic a joventut@concadebarbera.cat


