IV Edició del Concurs de Dibuix de la festa del llibre. Bases

Bases del concurs de dibuix “La Festa del llibre”
1. Aquest concurs s’adreça als alumnes i les alumnes que siguen socis de l’AMPA del CEIP
Antonio Armelles en el present curs escolar 2017-2018.
2. Cada participant podrà presentar un únic dibuix.
3. La temàtica del dibuix serà “El Petit Príncep”.
4. Els dibuixos hauran de ser realitzats pels xiquets i xiquetes.
5. El format del dibuix serà un full en blanc DINA4.
6. Cada dibuix anirà acompanyat, per la part de davant, d'un “títol del dibuix” amb el curs
i la classe del xiquet o xiqueta.
7. En els dibuixos presentats no figurarà el nom. Qualsevol referència de l'autor o autora
en el mateix dibuix podrà ser motiu d'eliminació.
8. Juntament amb el dibuix, haurà de lliurar-se un sobre tancat amb el nom del xiquet en
el seu interior. En el sobre s'escriurà el “títol del dibuix”, el curs i classe.
9. El termini de recollida de dibuixos serà fins dimarts 24 d’abril. Els dibuixos seran lliurats
al professorat.
10. Els dibuixos presentats seran revisats i premiats en funció de la seua originalitat i la seua
qualitat tècnica i artística, tenint en compte l'edat dels xiquets i xiquetes.
11. El jurat del concurs de dibuix estarà format per una representació del CEIP Antonio
Armelles i de l’AMPA. El seu veredicte serà inapel·lable.

12. Juntament amb els premis oficials hi haurà uns “premis del públic” que seran resolts el
dia de la Festa del Llibre (27 d’abril) per votació dels assistents membres de l’Ampa (1
vot per cada alumne).
13. El lliurament de tots els premis tindrà lloc el pròxim divendres 27 d’abril de 2018 en la
IV Festa del Llibre. Els premis es distribuiran en diferents categories en funció a l'edat
dels xiquets i xiquetes.
14. Els guanyadors se publicaran al Facebook de l'AMPA www.facebook.com/amparmelles
15. Entre tots els dibuixos guanyadors s’elegirà la imatge de la V Festa del LLibre que tindrà
lloc en 2019.

