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1. PARTICIPANTS I CATEGORIES 
 

Podrà participar en aquest concurs tota persona nascuda entre els anys 2002 - 2006 (des de                
1r d’ESO fins 4rt d’ESO). 
 
S’estableixen dues categories: 
 

- 1r cicle: Podran participar totes les persones nascudes entre els anys 2005-2006 (1r             
d’ESO i 2n d’ESO) 

- 2n cicle: Podran participar totes les persones nascudes entre els anys 2002-2004 (3r             
d’ESO i 4rt d’ESO) 
 

     2. TEMÀTICA 
 

La temàtica del dibuix haurà d’estar relacionada amb el centenari de l’Atlètic Club Sant Pol.  
 
     3. TÈCNICA 
 

Es podrà utilitzar qualsevol tipus de tècnica (llapis, ceres, aquarel·la, tempera, etc…) sempre             
que s’adapti al format de full DIN A 4. 
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      4. PRESENTACIÓ 
 

El dibuix anirà signat amb un pseudònim. Junt al dibuix hi haurà un sobre tancat amb el                 
mateix pseudònim escrit (agafat al dibuix). Dins haurà de contenir les següents dades de              
l’autor/a: 

● Nom i cognoms 
● Edat i curs escolar 
● Correu electrònic  

Els dibuixos es podran presentar a l’Institut (a consergeria) i al Camp de Futbol. El període                
d’entrega serà del 8 al 25 d’abril de 2019. 
 
      5. JURAT 
 

El jurat estarà format per tres membres: Dues professores de visual i plàstica i un membre                
del Atlètic Club Sant Pol. 
La decisió del jurat serà inapel·lable i es farà pública durant la primera setmana del mes de                 
maig a la web de l’Institut i de l’Atlètic Club Sant Pol. Així com també s’anunciarà                
personalment als guanyadors. 
  
      6. PREMIS 
 

S’estableixen dos premis: un per categoria. 
Els premiats de cada categoria guanyaran una samarreta del centenari del club. Així com la               
possibilitat de que els dibuixos premiats siguin promoguts durant els actes del centenari. 
 
      7. DIBUIXOS 
 

Si l’Atlètic Club Sant Pol ho considera oportú, podrà fer ús dels dibuixos per qualsevol tipus                
d’acte relacionat amb el centenari.  
 
      8. EXPOSICIÓ 
 

Els dibuixos presentats s’exposaran a l’institut durant el mes de Maig. Així com també es farà                
una exposició emmarcada dintre dels actes del centenari del club, en un lloc i temps que es                 
publicarà properament . 
  
     9. RESOLUCIÓ FINAL 
 

El fet de participar en aquest concurs implica la total acceptació de les bases.  
Els dibuixos presentats quedaran en propietat de l’Atlètic Club Sant Pol.  
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