Concurs de "PINTURA A l'AIRE LLIURE INFANTIL I JUVENIL" de Beneixama.
BASES:
1. PARTICIPANTS: Pintors i dibuixants de les edats compreses entre 4 i 16 anys.
2. TEMÀTICA: El tema serà de "El entorn urbà de Beneixama i els seus voltants".
3. CATEGORIES:
a. Infantil i Primer cicle de primària.
b. Segon i tercer cicle de primària
c. Resta fins a 16 anys.
4. SUPORTS: Els suports utilitzats per al concurs seran presentats en blanc, segellaren el mateix
diumenge 17 d'Agost de 9 a 10,00 h. a la porta de l'Ajuntament.
5. MATERIAL: El concursant haurà d'aportar tot el material a utilitzar, inclosos si és necessari cavallet. A
fi d'evitar efectes de contaminació, cada participant portarà també el material adequat per a arreplegar
les restes generats per la pintura, depositant-los després en l'Ajuntament per a la seua eliminació.
6. TÈCNICA: La tècnica serà lliure, no acceptant-se els treballs realitzats per ordinador.
7. LEMA: Cada participant identificarà amb un "lema" cada un dels seus treballs, que figurarà en el dors
junt amb la categoria en què es presenta.
8. HORARI: A les 13 h. es donarà per finalitzat el concurs. Totes les obres que estiguen cunyades per
l'organització es presentaran per a la seua exposició al públic en la plaça de l'Ajuntament a partir de les
20,00 h. Una vegada coneguda la decisió del jurat, les obres guanyadores quedaran en poder de
l'Ajuntament
Si a criteri del Jurat Qualificador no s'hagueren presentat obres amb la qualitat suficient, els premis
podran declarar-se deserts.
9. PREMIS: S'establiran 2 premis per categoria en tiquet regal de material escolar en les papereries
locals.
10. ENTREGA DE PREMIS: L'entrega de premis, (tiquet regal) , es farà el mateix dia del concurs a les 20
hores en la plaça de l'Aj.
11. Les obres guanyadores passaran a ser propietat de l'Ajuntament i podran utilitzar-se per este en les
seues activitats.
12. Qualsevol situació imprevista passarà a ser resolta pels encarregats.
13. La participació en el concurs suposa l'acceptació d'estes bases.
Beneixama a 1 d’agost de 2014

