
Comparteix el teu talent!
 

Porta'ns el teu dibuix abans
del 3 de setembre del 2021!!

 

Pots guanyar un val de 50€ per
bescanviar en material escolar.

CONCURS: 
 PORTADA DEL
LLIBRET DE LA 

FESTA MAJOR 2021



La data límit per presentar les obres serà el 3 de setembre de 2021.
Només es pot presentar una obra per participant. 
Les obres han d’anar sense signar. 
Hauran d’anar acompanyades d’un sobre tancat amb el nom, cognoms, adreça i
telèfon de l’autor/a de l’obra.

L’Ajuntament d’Artesa de Segre i la Comissió de Festes convoquen el Concurs
“PORTADA DEL LLIBRET DE LA FESTA MAJOR 2021”. 

PARTICIPANTS: 

Podran participar-hi tots els nens i nenes de 3 anys a 12 anys del municipi d’Artesa de
Segre

TEMA: 

Les obres hauran de basar-se exclusivament en el tema de la Festa Major que es vol
anunciar. 

La portada haurà d’incloure el text següent: 
➡ FESTA MAJOR 2021. Artesa de Segre. Del 22 al 26 de setembre.

LLOC DE PRESENTACIÓ I TERMINI: 

Els treballs es presentaran a l’Ajuntament, de 9 a 14h, de dilluns a divendres. 

FORMAT: 

Les obres es podran realitzar en qualsevol estil o tècnica que permeti ser reproduïda i
impresa. El format haurà de ser vertical i mida DNA 4.

PREMI: 

S’atorgarà un sol premi i el premi consistirà en un val de 50€ per bescanviar en
material escolar.

JURAT: 

El jurat estarà format per membres de la Comissió de festes.

VEREDICTE: 

El guanyador/a es farà públic a través de les xarxes socials de l’ajuntament. 
El premi es lliurarà dijous 23 de setembre, a les 21:30h, al balcó de l’ajuntament,
abans del Pregó d’inici de la Festa Major.

DEVOLUCIÓ DE LES OBRES: 

Les obres no premiades podran ser retirades.  
La Comissió de festes es reserva el dret d’exposar-les i/o publicar-les si ho creu
convenient. 

Qualsevol detall no previst en aquestes bases, l’ha de resoldre l’organització, en
aquest cas la Comissió de Festes.


