II CONCURS DE FOTORECLAM “ENCONTATS”. BASES

1. El concurs queda obert a partir de la difusió d’aquestes bases. Poden
concursar-hi tots els centres educatius de la ciutat de Balaguer.
2. El concurs se subdivideix en quatre categories:
o

Categoria 1: llars d’infants

o

Categoria 2: cicle inicial de Primària

o

Categoria 3: cicle mitjà de Primària

o

Categoria 4: cicle superior de Primària

Totes les categories poden optar als premis indicats en el punt 7
d’aquestes bases.
3. El fotoreclam ha de tenir com a tema central el món dels contes en
l’àmbit de la literatura universal.
4. Es valorarà la utilització de tècniques plàstiques i pictòriques variades,
així com la originalitat dels personatges que hi apareguin.

5. Els treballs que es presentin al concurs han de representar com a
mínim dos personatges i han de ser fets en un material resistent (per
exemple fusta o fullola, porexpan...). No s’acceptaran treballs fets amb
cartró i que només siguin un marc (de fotografies, quadres...).
6. No es poden tornar a presentar obres presentades en el concurs de
fotoreclam de l’Encontats 2017.

7. Procediment de participació:
-

Les escoles hauran d’haver informat prèviament del seu interès a

participar-hi a través del formulari de sol·licitud de participació al Pla
Municipal de Dinàmica Educativa
-

Caldrà que presentin els seus treballs al Servei Educatiu de la

Noguera fins el dia 16 de març de 2018. Al darrera del fotoreclam cal
posar el nom de l’obra i la categoria on es presenta, i en un sobre (que
també portarà el nom de l’obra a fora) caldrà indicar: el nom del centre
educatiu, la categoria on es presenta, així com el nom i telèfon de
contacte de la persona responsable d’aquella obra.
8. Premis.
o Els fotoreclams presentats a concurs opten a un premi per

categoria consistent en un val de 200 € en llibres que caldrà gastar
en les diferents parades que hi haurà el diumenge 15 d’abril durant
la celebració de l’Encontats.
o El jurat, podrà decidir l’atorgament dels diferents premis en funció

de les obres presentades a concurs, i en cas necessari, algun dels
premis pot quedar desert.
o Els premiats es donaran a conèixer el mateix dia 15 d’abril durant

l’acte d’inauguració de l’Encontats.
9. Integren el jurat:
o Un il·lustrador balaguerí
o L’il·lustrador padrí de l’Encontats 2018
o El regidor de Cultura de l’Ajuntament de Balaguer
o La directora del Servei Educatiu de la Noguera

o La directora de la Biblioteca Margarida de Montferrat.
10.

El veredicte del jurat és inapel·lable, i el sol fet de participar en el

concurs comporta l’acceptació d’aquestes bases.
11.

Els fotoreclams presentats estaran exposats durant tot el dia 15

d’abril en diferents espais de celebració de l’Encontats per tal que els
visitants s’hi puguin fotografiar.
12.

Un cop celebrat l’Encontats, la Biblioteca retornarà els fotoreclams

als centres per tal que en puguin fer ús, si ho creuen convenient, en els
actes culturals que se celebrin al seu centre. L’Ajuntament de Balaguer,
però, es reserva el dret de demanar-los per tal de fer-ne ús quan ho
consideri necessari.
13.

Qualsevol incidència no prevista per les bases ha de ser resolta

pels organitzadors, d’acord amb el jurat.

