
 

BASES CONCURS POSTAL DE NADAL 2019 

Participants 
 

1. Podrà participar tot l’ alumnat matriculat a l’Institut Escola d’Hoteleria i Turisme de 

Barcelona – EHTB en el curs 2019-2020. 

2. Cada alumne/a podrà aportar un màxim de tres postals. 

 

Característiques de la Postal 

3. El tema estarà relacionat amb motius nadalencs i les especialitats professionals del 

centre. Hauran de ser inèdits i originals de l’alumne/a que figuri com a autor/a. 

4. Es pot utilitzar qualsevol tècnica artística: fotografia, composició, dibuix, animació 

GIF, vídeo-postal. 

5. Les postals tindran una grandària A5 i s’hauran de presentar en SUPORT DIGITAL en 

format PDF. 

6. En el cas de les animacions/vídeo-postal es presentarà en un document digital amb 

format JPEG o MP4 respectivament, i en cap cas podran superar els 10 Megabytes. 

7. L’arxiu de la postal portarà un “sobrenom” o Pseudònim amb el què concurseu. 

8. La postal haurà d’incloure el següent text:“ L’ Institut Escola d’Hoteleria i Turisme de 

Barcelona us desitja unes bones festes i un feliç any 2020” 

9. Cal que la postal no estigui signada. 

 
Presentació i terminis 

10. El termini d’admissió finalitzarà el dia 22 de novembre de 2019, a les 21.00 h. 

11.  La postal s’haurà de lliurar via email a l’adreça activitatsiserveis@insehtb.org en 

un arxiu adjunt, indicant en l’assumpte CONCURS POSTAL NADAL i indicant en el 

cos del concurs el vostre curs, nom i cognoms i pseudònim. 

 

Jurat i premis 

12.  El jurat estarà constituït per dos representants de l’ alumnat (un de grau mitjà i un 

de grau superior) , tres membres del professorat, la Coordinadora d’Activitats i 

Serveis i un representant de la Direcció. 

13.  El veredicte del jurat es farà públic a la plana web del centre. El premi podrà 

quedar desert si les postals presentades no tenen la qualificació artística requerida. 

14.  La propietat dels treballs finalistes així com el dret a la seva publicació i difusió 

queda reservada a l’INS Escola d’Hoteleria i Turisme de Barcelona - EHTB. 

15.  El primer premi consistirà en una tarja regal per un valor de 50€ de El Corte Inglés 

i un diploma. Tanmateix forma part del premi la difusió de la seva postal, signada, 

com a Felicitació oficial del centre i la publicació en la nostra web de la persona 

guanyadora. 

16. També s’atorgarà un diploma i un premi per a la seva participació a les persones 

autores de les 2 postals semifinalistes . 
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