Bases
Concurs infantil de dibuix

•

Primera: concepte

Concurs de dibuix infantil de temàtica de Mercat. Què significa pels nens i nenes un mercat
municipal, i en concret, el de la Sagrada Família?

•

Segona: objectiu del concurs

Apropar el mercat als infants.
•

Tercera: públic

Categories:
Grup 1: nens i nenes de 3 i 4 anys.
Grup 2: nens i nenes de 5 a 6 anys.
Grup 3: nens i nenes de 7 a 8 anys.
Grup 4: nens i nenes de 9 a 10 anys.
Grup 5: nens i nenes d'11 a 12 anys.
Poden participar, fora de concurs, els nens i nenes menors de 3 anys.

•

Quarta: Dates

El concurs de dibuix es realitza dins les festes de Nadal. Concretament els dissabtes 22 i 29 de
desembre de 10.30 a 14.00 h. Un cop realitzada la il·lustració, aquesta s’ha de deixar al punt
d’informació del mercat. El veredicte es fa públic el dissabte 5 de gener
•

Cinquena: dinàmica

Els nens i nenes amb edats compreses entre els 3 i 12 anys i que ho desitgin poden participar
en el concurs; sempre que estiguin acompanyats dels seus pares, mares o tutors/es legals o un
altre familiar autoritzat. Per fer-ho, poden utilitzar l’espai principal habilitat al mercat de la
Sagrada Família, així com els secundaris, on hi haurà les làmines del dibuix i diferents tipus de
colors (plast decors, ceres, llapis...). D’aquesta manera només s’admeten a tràmit els dibuixos
presentats en les fulles dissenyades - realitzades per aquesta activitat.
A cada plantilla de dibuix que s’entrega al nen o la nena hi consta un número (a dalt a la dreta).
Quan s’entrega aquesta làmina al punt d’informació, s’atorga un flyer amb el mateix número.
D’aquesta manera, s’identifica als guanyadors i a les guanyadores. Ja que, el dibuix publicat i el
número que hi consta a la plantilla, es fa públic en el mateix punt d’informació, i també es

podria comunicar per les xarxes del mercat de la Sagrada Família. Aquest últim espai digital és
possible que serveix com plataforma de difusió, en cap cas és una obligació. Així com, el
mercat de la Sagrada Família es reserva el dret de modificar les vies de comunicar el dibuix
premiat.

•

Sisena: Premis

Cada categoria tindrà 5 dibuixos guanyadors i, per tant, 5 premis.
Cada premi consta d’un bloc de dibuix, una caixa de colors i una entrada per Aquàrium de
Barcelona.
•

Setena: Aspectes legals

Els dibuixos participants quedaran en propietat de l’Associació de Comerciants de Mercat de la
Sagrada Família, que se'n reserva el dret de publicació i difusió a les seves eines digitals (xarxes
socials i web, així com newsletter si en un futur en tingués)
Al dors del dibuix ha de constar l’edat del nen/a. Els dibuixos que no s’ajuntin al tema del
dibuix, el mercat de la Sagrada Família, no s’admetran a tràmit.

•

Contacte

Telèfon informació Mercat de la Sagrada Família: 934 562 953

