Amb la finalitat de promoure el concurs per la portada de l'agenda del curs 2020 – 2021 s’estipulen
les seves bases a continuació:
BASES:

1.

Podran participar únicament els alumnes del CEIP MELCIOR ROSSELLÓ I SIMONET que
è
cursen el cursos compresos entre P5 i 5 de primària. Participaran en dues categories ( P5 fins 2n
de primària – 3r fins 5è de primària)

2.

Per poder participar al concurs, l’infant haurà de presentar un dibuix original anònim, amb
qualsevol material o tècnica, relatiu a : Salvem el planeta! Desplastifiquem-nos. El dibuix es
presentarà en una full de paper de grandària A4.

3 S'estableix un premi com a portada de l’agenda i un segon premi per a la contraportada. Haurà
un guanyador de cada categoria. El jurat podrà concedir els esments honorífics que consideri
oportú, així com declarar desert el concurs i/o categoria.

4.

Per identificar perfectament tots els treballs anònims, els dibuixos hauran de lliurar-se en un
sobre tancat entre dia 12 de març i dia 3 d’abril 2020. En l'exterior s'haurà de fer constar
“Concurs Agenda 20-21” i el curs en el qual estigui matriculat el concursant, i en l'interior del
qual ha de figurar el nom i cognom del concursant, la seva edat (amb l'autorització dels seus
pares o tutors per participar), així com el dibuix.

5.

El jurat del concurs estarà format per 7 persones: 1 representant del claustre de
professors, 3 representants dels alumnes de sisè ( un per cada grup), la directora del centre i
2 representants de la junta directiva de l’AMIPA.

6. Cada membre del jurat votarà 1 dibuix de cada categoria. El dibuix amb més vots serà la
portada. El dibuix amb més vots de la categoria diferent a la portada serà la contraportada.
En cas d’empat, es farà una segona votació entre els dibuixos empatats. En cas de tornar
empatar, el vot del membre del jurat de menor edat, valdrà el doble. La fallada del jurat serà
inapel·lable.
7.

Per garantir una votació imparcial, la coordinadora de l’AMIPA serà l’encarregada
d’associar un número a cada dibuix per poder identificar el guanyador/a i serà l’única
coneixedora de la identitat dels autors/es.
Els vots dels membres del jurat a familiars directes no seran vàlids.

8.

La participació en el concurs comporta l'autorització expressa per a la difusió d'imatges i/o
fotografies dels premiats, àdhuc sent menors d'edat, i dels seus dibuixos, a través de la web o
altres mitjans, amb la sola intenció de promocionar el concurs.

9.

Els treballs presentats passaran a ser propietat de l'AMIPA, qui els utilitzarà per a la
seva exposició o altres finalitats que consideri convenients.

10.

La participació en el concurs implica l'acceptació de totes i cadascuna de les presents
bases, així com el criteri dels organitzadors en la resolució de qualsevol qüestió no prevista en
aquestes bases

Els concursants hauran d'acompanyar el seu treball amb una autorització dels seus
pares o tutors legals, segons el formulari que s'adjunta.
AUTORITZACIÓ

Sr/a

, com a

pare, mare o tutor/a de

,

li autoritzo a participar en el Concurs de L'Agenda Escolar 20/21, i per això accepto les
bases del mateix.

_a
Signatura:

de

de 202__

