
 

CONCURS INFANTIL  
DE DIBUIX 

 
 
 
Aquest concurs tindrà lloc en el marc de la 11a Festa de l’Animal de Companyia, el 
diumenge 28 de setembre del 2014, a la plaça de l’Argub, al parc de Catalunya de Sabadell. 
 
 
BASES DEL CONCURS  
 

1- El concurs tindrà  com a tema “Jo estimo els animals”. 
 
CONDICIONS DE PARTICIPACIÓ 
 

2- La participació en aquest concurs és oberta a tots els infants, de 0 a 12 anys. 
3- El dibuix s’haurà de fer el mateix dia de la Festa en cartolina mida DIN-A4 que us 

proporcionarem dins l’espai de tallers infantils.  
 
CARACTERÍSTIQUES DELS DIBUIXOS   
 

4- Els participants hauran de fer un dibuix lliure que expressi el seu amor pels animals. 
 

INSCRIPCIONS  
 

5- La inscripció al concurs és gratuïta i es farà el dia de la Festa. 
6- Cada participant només podrà presentar un dibuix. 
7- Una vegada fet el dibuix, s’haurà d’entregar a l’estand d’informació de la Protectora, a la 

mateixa plaça, de 10 a 12 h. 
8- Al dors de cada dibuix, hi haurà de constar el nom i els cognoms i l’edat del participant i el 

nom i els cognoms del pare, la mare o el tutor, així com la seva signatura, donant d’aquesta 
manera el seu consentiment. Aquestes dades no seran utilitzades per a cap finalitat aliena al 
concurs.  

9- A cada participant se li assignarà un número, amb el qual s’identificarà cada dibuix. 
 
PROCEDIMENT 
 

10-  Els dibuixos presentats quedaran exposats durant tota la Festa.  
11-  A les 12.30 h del mateix dia de la Festa, el jurat farà la valoració dels dibuixos.  
12-  A les 13 h, hi haurà el lliurament de premis del concurs.  

 
JURAT 
 

13-  Els membres del jurat no podran ser familiars dels participants del concurs. 
14-  El jurat estarà format per:  

- un voluntari de la Protectora, 
- un familiar d’un minisoci de la Protectora i 
- un representant dels patrocinadors de la Festa. 

 



PREMIS 
 

15-  Per a tots els participants hi haurà un obsequi, que s’entregarà en el moment de presentar el 
dibuix. 

16-  S’estableixen 3 premis consistents en: 
 

1r- El dibuix s’inclourà en la nadala de la Protectora i, a més, una joguina Jovi, una 
samarreta i una bossa petita de la Protectora, així com una insígnia de “Jo estimo els 
animals” i articles de marxandatge d'alguns patrocinadors de la Festa. 
  
2n- Una joguina Jovi, una samarreta i una bossa tipus motxilla de la Protectora, així com 
una insígnia de “Jo estimo els animals” i articles de marxandatge d'alguns patrocinadors 
de la Festa. 
  
3r- Una joguina Jovi, una samarreta i un llapis amb goma de la Protectora, així com una 
insígnia de “Jo estimo els animals” i articles de marxandatge d'alguns patrocinadors de la 
Festa. 

 
 
DRETS DE DIFUSIÓ D’IMATGE 
 

17-  Amb la signatura paterna, materna o del tutor, se cedeixen tots els drets d’imatge dels 
participants i els seus noms es podran utilitzar, sempre que es faci referència explícita al 
concurs. 

18-  L’organització es reserva els drets de difusió d’imatges dels dibuixos presentats en qualsevol 
mitjà de difusió (web, revista, Facebook, etc.) de l’associació. 
 

 
ACCEPTACIÓ DE LES BASES 
 

19-  La participació al concurs suposa la total acceptació de les bases, així com del jurat i la seva 
decisió. 

20-  Les decisions que prengui el jurat no podran ser objecte d’impugnació. Així mateix, el jurat 
estarà facultat per resoldre de la manera que consideri oportuna qualsevol situació no 
prevista en les bases. 
 

 
Voluntaris de l’equip organitzador de la 11a Festa de l’Animal de Companyia 

 
 
Per a més informació: 

protectora@protectorasabadell.org   
www.protectorasabadell.org   

 
 

Organitza:   
 

 

 

  


