Bases del concurs

INTRODUCCIÓ
El Club Natació Reus Ploms fa arribar cada any una felicitació de Nadal a tots els seus
socis i entitats i administracions col·laboradores.
El Ploms inicia l’01 d’octubre de 2022 el Concurs de dibuix “Felicitació de Nadal”
corresponent a l’any 2022.

OBJECTIUS
Amb el Concurs es pretén que aquesta felicitació sigui confeccionada pels propis
esportistes del Ploms, contribuint d’aquesta manera al desenvolupament de les seves
qualitats artístiques mitjançant una manifestació cultural.

CONDICIONS DE PARTICIPACIÓ
El Concurs de dibuix “Felicitació de Nadal” està obert únicament i exclusivament a
tots els esportistes d’educació primària (de 6 a 12 anys) de les seccions del Club Natació
Reus Ploms.

MATERIAL
La proposta de felicitació ha de ser original. Les tècniques que es poden utilitzar són
lliures i s'ha de fer en un full mida DIN-A4.

TEMPORALITAT
Tots els treballs s’hauran de presentar entre l’01 d’octubre i el 13 de novembre de 2022
al Departament d’Atenció al soci, a la recepció principal del Club Natació Reus Ploms del
Pavelló Joan Sirolla.
La data límit per lliurar les felicitacions serà el diumenge 13 de novembre. No
s’admetran els treballs presentats amb posterioritat a aquest dia.
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PROCEDIMENT DE PRESENTACIÓ
Els treballs presentats al Concurs de dibuix “Felicitació de Nadal” hauran d’anar
signats amb un pseudònim a la part posterior del full DIN A4.
Així mateix, s’adjuntarà un sobre tancat en el qual s’ha d’escriure, a la part posterior,
el nom del pseudònim. A dins del sobre ha de constar el nom de l’autor, la data de
naixement, un telèfon de contacte i la seva secció esportiva.

JURAT
Es crearà un jurat format per membres de la Junta Directiva, de l’equip de treball del
Club Natació Reus Ploms i alguna persona o entitat de referència en el món de les arts
plàstiques de Reus.
El Jurat es reunirà abans del divendres 02 de desembre de 2022, determinant els tres
millors treballs presentats, dels quals el primer serà el que utilitzarà el Club Natació
Reus Ploms com a felicitació oficial de Nadal 2022.
El veredicte del Jurat del Concurs de dibuix “Felicitació de Nadal” serà inapel·lable.

EXPOSICIÓ DELS TREBALLS
Tots els treballs presentats al Concurs seran exposats en un lloc determinat del Club,
que oportunament es comunicarà, del 12 de desembre de 2022 al 08 de gener de 2023.

LLIURAMENT DE PREMIS
L’acte de lliurament de premis del Concurs de dibuix “Felicitació de Nadal” tindrà
lloc tal com es detalla a continuació:
 Lloc: Sala d’escacs o pista 2 del Pavelló Joan Sirolla
 Dia: dissabte 17 de desembre de 2022
 Hora: 17:00 hores.
És obligatori confirmar l’assistència a l’esdeveniment.
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Els tres primers classificats rebran una quantitat de diners bescanviable per material
esportiu:
 Primer/a classificat/a: 100,00 euros.
 Segon/a classificat/a: 50,00 euros.
 Tercer/a classificat/a: 25,00 euros.
Tots els participants rebran un diploma de participació al Concurs.

ALTRES ASPECTES
Tots els esportistes participants al Concurs cediran els drets de modificació, reproducció,
publicació i divulgació de les seves obres originals al Club Natació Reus Ploms, per la
qual cosa renunciaran a qualsevol dret que es pugui derivar d’aquestes actuacions.
El Club Natació Reus Ploms farà difusió a les seves xarxes socials dels treballs presentats
pels esportistes de les seccions. Aquesta utilització sempre serà dins de l’àmbit de
l’esport i la cultura, sense que en cap cas s’obtingui contraprestació alguna.
En el cas del treball guanyador, el que s’utilitzarà com a felicitació oficial del Ploms, el
Club citarà el nom de l’autor o autora sempre que es faci difusió de la seva obra.
La participació en el Concurs de dibuix “Felicitació de Nadal” implica l'acceptació
íntegra d'aquestes bases. L'incompliment de les bases comportarà la inadmissió de la
proposta de felicitació.

Club Natació Reus Ploms
Reus, setembre de 2022
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ANNEX

Felicitació de Nadal 2021
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