BASES DEL CONCURS
D’ARBRES D’ACTIVITATS PER EXTERIOR
PER A GATS
1. OBJECTIU
Involucrar a les famílies amb la Protectora, creant un vincle amb les necessitats dels gats que
viuen al refugi, a fi de millorar la seva qualitat de vida amb una bona ambientació.

2. NECESSITATS DELS GATS QUE VIUEN EN CAPTIVITAT
■ Una de les necessitats en captivitat o a casa és la de tenir un rascador al seu abast.
Aquest els aporta varis beneficis en la seva vida com poden ser els següents:
■ Mantenir les seves ungles sanes i fortes.
■ Mantenir l’animal actiu i evitar problemes de salut. Si l’animal passa moltes hores tancat
i no té cap al·licient, aquest, es pot tornar inactiu, apàtic i augmentar de pes.
■ Jugar i alliberar estrès.
■ Per crear el seu refugi. Hi ha alguns arbres d’activitats que tenen casetes que els
permeten cobrir la seva necessitat de descans i estar tranquil i relaxat.
■ Per tafanejar i activar el seu instint curiós. Els arbres d’activitats els permeten arribar a
alçades privilegiades a les que poden observar tot el que passa al seu voltant.

3. CONDICIONS DE PARTICIPACIÓ
La participació en aquest concurs és oberta a totes les famílies amants dels animals que tinguin
il·lusió per fer un treball plegats per millorar la vida dels gats a la Protectora. S’acceptarà un
únic arbre d’activitats per família per participant.
4. CARACTERÍSTIQUES QUE HA DE TENIR L’ARBRE D’ACTIVITATS
Mides: alçada entre 1 i 1,20m i amplada entre 25 i 40cm (a fi de que hi càpiguen en els patis
dels gats i els puguem manipular per la neteja d’aquests).
Elements desitjables que ha de tenir:
■ Base amb 4 potes estables que permetin enlairar-se, un màxim de 10cm del terra, per
facilitar la neteja i evitar que es faci malbé pel tema de la humitat o si es mulla amb
productes de neteja.
■ Espai cobert -tipus caseta o similar- per dormir i poder refugiar-se.
■ Plataforma descoberta per prendre el sol.
■ Rascador per esmolar-se les ungles (cordes, troncs, estora de fibres de coco…).
■ Joguines (plomes, petites cordes...). Evitar l’ús de peces petites que es puguin
empassar fàcilment per tal d’evitar asfixies.
■ Jardinera per plantes (estructura per posar testos per herba gatera).
Materials que es podran usar:
Es poden fer servir tot tipus de materials ecològics, sostenibles i saludables pels animals. Evitar
qualsevol construcció feta amb plàstic o materials amb els que es puguin fer mal si es trenquen.
Han de ser materials especial per exterior resistents a la pluja, sol i humitat. Poden ser materials
que es comprin ja tractats o fer-ho a posteriori a casa. També existeix la possibilitat de construir
l’arbre d’activitats amb troncs d’arbre natural, ja que són idonis per la climatologia exterior.
5. VALORACIÓ
Per l’elecció dels guanyadors, es valorarà que compleixi les indicacions donades com a
característiques de l’arbre, així com:
●
●
●
●

l’ús de materials ecològics i sostenibles
l’originalitat i creativitat
la usabilitat
la comoditat pels gats

6. INSCRIPCIONS I PRESENTACIÓ
La inscripció és totalment gratuïta. Caldrà que ens facin arribar 3 fotos de l’arbre d’activitats
(foto
frontal,
foto
lateral
i
foto
pel
darrera)
al
correu
electrònic
coordinacio.equip.felins@gmail.com i ens facilitin les següents dades:
●
●
●
●

Títol de l’arbre d’activitats per gats
Nom i edat dels participants de la família que han participat en la realització del rascador
Concretar si conviuen amb un gat i/o amb un gos a casa
Telèfon i correu electrònic de contacte

7. TERMINI D’ADMISSIÓ DE LES FOTOGRAFIES DELS ARBRES
El termini de recepció de les fotografies finalitzarà el dia 14 de desembre a les 12 de la nit.
8. JURAT
El jurat estarà format per 3 voluntaris (etòloga, veterinari i creativa) representants de l’Equip
Felins de la Protectora.
La seva decisió serà inapel·lable.
9.

PREMIS
Hi haurà 6 guanyadors. Com a obsequis, cadascun d’ells tindrà:
● el seu arbre serà exposat al costat de l’estand de la Protectora que hi haurà
el dissabte 21 de desembre de 2019, en el marc del Caga tió solidari que
realitzarem a Sabadell, a l’Av. Francesc Macià cantonada amb C/ Pi i Maragall
(davant del McDonalds); de 17 a 20h.
● el seu arbre d’activitats es col·locarà en un del patis de gats del refugi.
Prèviament, els guanyadors seran informats i convidats per venir a col·locar-los
als patis i veure com queden.
● un val per una activitat d’escape room per tota la família (infants, joves i
adults), en la que s’aplicarà un preu únic de 12€ per cap, sigueu els que sigueu, i
poder gaudir de l’escape room més gran de Catalunya en una de les seves 3
sales, cortesia de Key Play Granollers
● una bossa de menjar natural per gat/gos cortesia de Rechupatas
A més, per tots els participants s’entregarà un detall que serà una bossa amb obsequis de
marxandatge.
Els arbres no seleccionats quedarà a decisió de la pròpia família que els hagi elaborat si se’l
volen quedar o el donen, igualment, a la Protectora i el posaríem també en els patis de gats.

10.

LLIUREMENT DELS PREMIS
El veredicte es farà públic el dia del lliurament de premis (tant pels guanyadors com pels
participants no guanyadors) i és donaran el dissabte 21 de desembre de 2019, en el marc del
Caga tió solidari que realitzarem a Sabadell, a l’Av. Francesc Macià cantonada amb C/ Pi i
Maragall (davant del McDonalds), a les 18h.

11.

DRETS D’AUTOR I DE DIFUSIÓ D’IMATGE
L’organització es reserva els drets de difusió d’imatges dels arbres d’activitats per gats
presentats en qualsevol mitjà de difusió: web, revista petjades i cadells, facebook, instagram...
Els participants cedeixen tots els drets d’imatge. I els seus noms i demés dades de contacte no
es cediran a tercers. Els arbres d’activitats per gats guanyadors passaran a ser propietat de la
Lliga Protectora d’Animals de Sabadell.

12.

ACCEPTACIÓ DE LES BASES
La participació al concurs suposa la total acceptació de les bases, així com del jurat i la seva
decisió. La decisió que prengui el jurat no podrà ser objecte d’impugnació i estarà facultat per
resoldre qualsevol situació no prevista en les bases de la manera que consideri oportuna.

Lliga Protectora d’Animals de Sabadell

Patrocinadors:

