BASES DEL CONCURS “PINTANT EL NADAL”
El Casal de barri Joan Alcover et convida a participar en el primer concurs de postals nadalenques amb l’objectiu de
fomentar la creativitat artística com una forma de comunicar.
1) PARTICIPANTS
Podran participar totes aquelles persones majors de 16 anys que siguin usuàries del casal o pertanyin a la barriada.
2) TEMA I FORMAT
El dibuix haurà de girar entorn de la temàtica nadalenca dins el lema “Pintant el Nadal”.
Cada concursant presentarà un únic dibuix, confeccionat per ell mateix, amb tècnica lliure sense utilitzar purpurina ni
tintes metàl·liques. Es realitzarà en una cartolina amb un format de 21x15 (la meitat d’un DIN-A 4) en sentit vertical o
horitzontal. No podrà incloure lletres.
Es permet l’entrega de dibuixos tan en blanc i negre com en color mentre expressin un concepte nadalenc.
No haurà d’anar signat a cap lloc. És recomanable que els treballs no venguin plegats per evitar problemes
d’impressió en cas de ser premiats.
3) PRESENTACIÓ I TERMINI D’ENTREGA
L’entrega de la postal es farà a la recepció del Casal dins un sobre tancat. A l’exterior haurà de constar “I
CONCURS DE POSTALS NADALENQUES” i el nom de l’autor.
Dintre del sobre s’inclourà:
- La postal.
-Una breu explicació de per què s’ha escollit l’escena dibuixada.
-Les dades personals de l’autor: nom i llinatges, edat, telèfon de contacte i correu electrònic.
-Autorització del pare, mare o tutor legal en el cas dels menors d’edat per a participar en el concurs i l’acceptació de
les bases.
Els treballs se podran presentar entre el dia 4 i el 22 de desembre a la recepció del Casal de barri Joan Alcover
(Carrer Joan Alcover, 28). El dia 22 de novembre a les 13:00 hores es donarà per finalitzat el termini de recepció.
Qualsevol dubte que pugui sorgir sobre la mecànica del concurs, podrà ser consultada a través del telèfon
971.46.17.47.
4) PREMIS
S’entregaran tres premis dins la categoria “Postal nadalenca més original” que s’atorgaran de la següent manera:
1r premi: Un trimestre gratuït
2n premi: Dinar en el cafè botiga d’amadip.esment
3r premi: Botella de vi Gallinas&Focas

5) ELECCIÓ DELS GUANYADORS
L’elecció de les tres postals guanyadores es realitzarà per part d’un jurat compost per la professora del curs de
Dibuix i Pintura que oferta el casal, la professora del curs de pintura del grup d’Amadip.Esment i les dues tècniques
del Casal de barri.
6) NOTIFICACIÓ DELS GUANYADORS
Les postals guanyadores es donaran a conèixer a partir del 23 de desembre a través del Facebook i la plana web
del casal. La notificació als guanyadors es realitzarà per part del personal que gestiona el casal mitjançant el número
de telèfon i/o correu electrònic que facilitin.
7) EXPOSICIÓ DE LES POSTALS
La postal seleccionada com a primer premi, a més, s’emprarà per a les felicitacions que enviï el Casal a l’Ajuntament
de Palma, els usuaris dels tallers, treballadors d’Amadip.Esment i entitats de la barriada incloent en la postal el nom i
llinatges del guanyador/a.
A més, es publicarà en els mitjans de comunicació (plana web i Facebook) a on té presencia el casal per a felicitar
les festes als seguidors d’aquestes xarxes.
Tots els treballs presentats, siguin premiats o no, seran exposats en el Casal de barri Joan Alcover durant el període
nadalenc.
8) DEVOLUCIÓ DE LES POSTALS PRESENTADES
Tots aquells que vulguin la devolució de la seva postal hauran de passar-se pel Casal a recollir-la a partir del 26 de
gener de 2015.
9) ACCEPTACIÓ DE LES BASES
Els participants accepten incondicionalment i íntegrament les seves bases, així com el criteri del jurat per a la
resolució de qualsevol qüestió derivada de la interpretació i execució de les presents bases.
El Casal queda facultat per a introduir alguna modificació en el dibuix premiat, si existís alguna dificultat tècnica per
a la seva impressió o per a introduir qualque text o logotips que no figuri inicialment en aquestes bases.
10) CESSIÓ DELS DRETS D’AUTOR I PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS
La participació en el concurs suposa la cessió per part dels participants i guanyadors a favor del Casal de barri Joan
Alcover dels drets de reproducció, distribució, comunicació pública i transformació sobre les obres que podran
aparèixer en els diversos canals de comunicació, sempre citant la procedència i l’autor/a.
La participació en aquest concurs suposa, així mateix, el consentiment dels participants per a què el seu nom i
imatge puguin ser emprats en els mitjans que el Casal consideri oportú per a difondre la felicitació.

