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TEMA I TÈCNICA: El tema és EL NADAL AL TERRITORI ATLES i la tècnica és lliure. 

PARTICIPANTS: El concurs és obert a tots els infants de fins a 12 anys usuaris i/o abonats 
d’ATLES. També podran participar-hi els fills i filles de persones abonades i/o usuàries d’ATLES.

CONDICIONS DE PARTICIPACIÓ: Cada participant només podrà presentar un únic dibuix. 
Cal que les obres siguin originals, inèdites i no premiades en altres certàmens o concursos. 
El dibuix es presentarà en format horitzontal DIN A4 (21 x 29,7 cm), indicant en el revers el 
nom i cognoms de l’autor/a, data de naixement, número de telèfon de contacte i l’adreça 
electrònica, així com el nom i cognoms i número d’abonat o abonada del pare o mare. Els 
dibuixos es podran fer arribar personalment o per correu ordinari a la recepció dels centres 
esportius municipals de l’Espanya Industrial i de la Bordeta conjuntament amb una autorització 
signada. El termini de lliurament finalitzarà el 5 de desembre del 2017 a les 20 h.

JURAT: El jurat estarà format per membres del Secretariat d’Entitats de Sants, Hostafrancs i la 
Bordeta. El jurat valorarà els dibuixos presentats i en seleccionarà el premiat l’11 de desembre 
del 2017. La decisió del jurat es farà pública el mateix dia i es comunicarà personalment a la 
persona guanyadora. El veredicte del jurat serà inapel·lable. El jurat té la potestat de declarar 
desert el concurs.

PREMI: El dibuix guanyador serà premiat amb una càmera fotogràfica aquàtica i serà la imatge 
de la nadala 2017-18 d’ATLES. El lliurament del premi serà el 14 de desembre del 2017 a les 
18 h al Centre Esportiu Municipal l’Espanya Industrial. A més, tots els participants tindran un 
petit obsequi.  

DRET SOBRE LES OBRES: La participació en el present concurs implica la cessió al Secretariat 
d’Entitats de Sants, Hostafrancs i la Bordeta dels drets de publicació, difusió, reproducció, 
distribució i transformació sobre les obres presentades que s’han previst en la legislació sobre 
propietat intel·lectual, a través de qualsevol mitjà, sempre esmentant el nom i cognoms de 
l’autor/a. Els dibuixos presentats no es retornaran i quedaran en propietat del Secretariat 
d’Entitats de Sants, Hostafrancs i la Bordeta, reservant-se el dret de publicació i difusió per 
qualsevol mitjà que cregui oportú, esmentant sempre el nom i cognoms de l’autor/a.

EXPOSICIÓ: Els dibuixos presentats seran exposats als centres esportius durant el període del 
Nadal 2017-2018. 

DOCUMENTACIÓ ADJUNTA: Per participar en el present concurs de dibuix infantil és 
imprescindible que els pares o els tutors legals adjuntin, amb el dibuix, una autorització signada 
en la qual permetin la participació al concurs de l’infant menor d’edat, acceptin les bases del 
concurs i atorguin la seva conformitat, sense reserves, al seu contingut. 

ALTRES ASPECTES: La presentació al concurs implica l’acceptació total de les bases. Qualsevol 
qüestió no prevista en aquestes bases serà resolta per l’organització i obligadament acceptada 
per les persones participants.
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