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III Concurs de dibuix de punts de llibre 2014- Bases
Temes

Enguany, la temàtica serà: sobre llibres i roses
Categories (per edats)

Escola bressol – Fins a 3 anys
Petits infants – De 3 a 5 anys
Infantil – De 6 a 12 anys
Juvenil – De 13 a 25 anys
Adults – A partir de 25 anys
Residències 3a edat
Premis

Total: 150 € repartits en:
Un primer premi general, en val de compra, de 30 €
I sis premis més, també en vals de compra, un per cada categoria:
o Escola bressol, Petits infants, Infantil, Juvenil, Adults i Residències: 20 € c/u
Presentació

Els punts de llibre s’han de presentar a la biblioteca o bé en els centres col·laboradors (escoles i
residències)
Cal fer servir la plantilla de punts de llibre dissenyada per aquest concurs
Cada participant podrà presentar només un punt de llibre
Característiques del punt de llibre

Es podrà utilitzar la tècnica de dibuix i il·lustració que es vulgui.
Han de ser, originals, no copiats. Els punts no poden anar signats per la banda del dibuix
Serà obligatori d’omplir, per la part del darrere, algunes dades personals de cada participant
El jurat avaluarà de manera anònima els punts, tot i que tindrà en compte l’edat
Termini de presentació

El termini de lliurament és del 17 de març al 16 d’abril
Els treballs no premiats es podran recollir a la Biblioteca, finalitzada l’exposició, fins el 15 de juny
Exposició

Els punts de llibre presentats s’exposaran al públic i s’editaran els premiats per divulgar-los
Jurat

Estarà format per 5 persones relacionades amb l’equip de Govern Municipal i amb l’àmbit cultural i
educatiu de Sant Fost
Lliurament de premis

El lliurament de premis es farà dins dels actes programats per la diada de Sant Jordi
Notes
La participació en aquest concurs suposa l’acceptació d’aquestes Bases de manera que es podran excloure els
participants d’aquells dibuixos de punts de llibre que no compleixin les condicions establertes. Qualsevol
categoria es pot declarar deserta si es considera oportú. El jurat pot prendre qualsevol decisió que cregui
convenient, de manera argumentada, sobre qualsevol qüestió no tractada explícitament en aquestes bases.
L’Ajuntament es reserva el dret de reproducció, explotació i distribució de tots els punts de llibre presentats
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