XI CONCURS DE PESSEBRES AMB MATERIAL RECICLAT
BIBLIOTECA JOAQUIM MONTOY D’ALCARRÀS

CONVOCATÒRIA
1. Biblioteca Pública Joaquim Montoy d’Alcarràs.
PARTICIPANTS
2. La participació al concurs és per unitat familiar, que els seus membres siguin residents o estudiïn
en algun dels centres educatius d’Alcarràs.
3. Un dels membres de la unitat familiar ha de tenir entre 3 i 12 anys d’edat (de P3 a 6è curs)
ambdues incloses.
PRESENTACIÓ
4. Composició lliure.
5. La mida màxima de la base haurà de ser de 150 x 80 cm.
6. Es valorarà principalment la utilització de material reciclat i/o reutilitzat per l’elaboració del
pessebre. No necessariament el 100% del pessebre ha d’estar format de materials reciclats i/o
reutilitzats.
7. És valorarà la originalitat dins la tradició del conjunt del pessebre.
CATEGORIES
Hi haurà 4 premis que es valoraran de la següent forma:


Per votació popular:



Per votació del jurat: 1er Premi

El pessebre solidari
2n Premi
3er Premi

JURAT
8. El pessebre solidari serà escollit per totes les persones que vinguin a votar. Ho podran fer del
dijous 17 fins al diumenge 20 de desembre, al preu simbòlic de 2€ per butlleta. Els fons recollits
aniran destinats íntegrament a la Marató de TV3.
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9. El Jurat encarregat d’escollir els altres tres premis estarà format per persones de la vila vinculades
al món de l’art juntament amb el regidor de Cultura d’Alcarràs i la directora de la biblioteca.
DATES
10. Les dates per entregar els pessebres a la biblioteca són els dies 14, 15 i 16 de desembre
inclosos. S’hauran d’entregar dins l’horari de la biblioteca.
11. Cal portar-lo al taulell d’informació, on se li assignarà un número, per tal de mantenir l’anonimat
dels participants.
12. Els pessebres quedaran exposats a la biblioteca tot el Nadal fins al dia de Reis. Posteriorment a
aquesta data els participants que ho desitgin poden passar a recollir el seu pessebre en un període
màxim de 7 dies.
PREMIS
13. És lliuraran 4 premis que consistiran en:


Premi solidari:

BICICLETA de 24 polsades.



1er Premi:

BICICLETA de 24 polsades.



2n Premi:

HOVERBOARD Denver de 6,5” (a partir de 3 anys)



3er Premi:

PATINET urbà (9-14 anys)

14. A tots els participants se’ls lliurarà un obsequi per la seva participació, gentilesa de
l’Ajuntament d’Alcarràs i de la Biblioteca Joaquim Montoy.
15. El lliurament dels premis als guardonats tindrà lloc a la Biblioteca, el 23 de desembre de 2020.
16.El resultat del premi es publicarà al bloc de la biblioteca (http://biblioalcarras.wordpress.com/)
amb la fotografia dels pessebres.
17. El Jurat podrà declarar desert qualsevol d’aquests premis.
DISPOSICIÓ FINAL
18. El jurat està facultat per resoldre qualsevol circumstància no descrita en aquestes bases i el seu
veredicte serà inapel·lable.
19. La participació en aquest concurs comporta l’acceptació d’aquestes bases.
Organitza:
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