
FEM EL NADAL ENTRE TOTS! 

V Concurs de balcons i 
finestres 
 
IV Concurs infantil de 
dibuixos de Nadal 
 

Anima’t a 

participar als 

concursos de 

Nadal 2015! 

 

Ajuntament del Pla  

de Santa Maria 

8. Premis: S’estableixen tres premis per a 
cada categoria. 

A part, hi haurà un premi especial: la publi-
cació del dibuix a la felicitació de Nadal del 
2016 de l’ajuntament del Pla de Santa 
Maria.  
 

 9. Jurat: Estarà format per membres   
d’entitats locals i representants de l’Ajunta-
ment. Els criteris per designar les obres 
guanyadores seran la seva adequació a la 
temàtica, la seva originalitat i la seva crea-
tivitat. La deliberació del jurat és farà du-
rant les festes de Nadal i seu el veredicte 
serà inapel·lable. 
 

10. Lliurament de premis: Els premis es 
lliuraran dins els actes de la Festa Major 
d’hivern. 
 

11. Disposició final: La participació al 

concurs suposa l’acceptació de totes i 

cadascuna de les bases del concurs i del 

veredicte del jurat. El jurat del concurs 

resoldrà qualsevol dubte o discrepància 

que no contemplin les bases. 

 

ORGANITZA: 

Horari d’atenció al públic de 

l’Ajuntament: 

Matins: De dilluns 
a divendres de 10:00 

a 13:30 hores 

Tardes: De dilluns a dijous 

de 18:00h a 20:00 hores 

 

COL·LABORA: 
 

Escola Pública  

Sant Ramon 



7. Lliurament de premis: Els premis es 
lliuraran dins els actes de la Festa Major 
d’hivern. 

8. Jurat: Estarà format per membres     

d’entitats locals i representants de         

l’ajuntament que al llarg de les festes de 

Nadal visitaran els domicilis dels partici-

pants per tal d’escollir els tres millors bal-

cons/finestres del concurs.  

9. Disposició final: La participació al con-

curs suposa l’acceptació de totes i cadas-

cuna de les bases del concurs i del veredic-

te del jurat. El jurat del concurs resoldrà 

qualsevol dubte o discrepància que no con-

templin les bases. 

4. Categories:  

- Categoria A: De P3 a P5. 

- Categoria B: De 1er a 3er de Primària. 

- Categoria C: De 4rt a 6è de Primària. 
 

5. Requisits:  

5.1. Es podrà presentar un dibuix per partici-

pant com a màxim i les obres hauran de ser 

de creació pròpia. En cap cas s’acceptaran si 

són un plagi.  

5.2. Els dibuixos s’hauran de realitzar dins 

unes plantilles que trobareu gratuïtament a 

l’escola (us les donarà la Conserge del cen-

tre) i a les oficines de l’Ajuntament. 

5.3. Els autors de les obres cediran gratuïta-

ment els drets a l’Ajuntament per a la seva 

divulgació i comunicació pública.  
 

6. Termini d’entrega: Es podrà fer l’entrega 
de les obres de l’1 al 15 de desembre, amb-
dós dies inclosos.    
 

7. Forma de lliurament:  

A l’escola: S’hauran d’entregar a la Conser-
ge del centre. També, caldrà fer constar les 
dades següents: nom i cognoms, curs, adreça 
i telèfon de contacte.  

A l’Ajuntament: Les obres s'han de presen-
tar en un sobre tancat, a l'exterior del qual ha 
de constar el títol de l'obra i la categoria. Cal 
presentar un altre sobre, a l'interior del qual 
s'han de fer constar les dades següents: nom 
i cognoms, curs, edat, adreça i telèfon de 
contacte.  

BASES DEL CONCURS: 

1. Participació: Poden participar-hi tots 

aquells habitatges del municipi que comptin 

amb balcó i/o finestra que doni a l’exterior.  

2. Requisits: Serà necessari il·luminar com 

a mínim un balcó o una finestra de                 

l’habitatge. També s’admetrà la il·luminació 

d’altres elements com les portes i la faça-

na. La il·luminació pot anar acompanyada 

d’elements decoratius amb motius nada-

lencs. 

3. Principals aspectes que el jurat valo-

rarà: L’originalitat, l’espectacularitat, el 

respecte pel medi ambient i el treball manu-

al dels elements decoratius.  

4. Període d’inscripció: De l’1 al 15 de 

desembre, ambdós dies inclosos. Les ins-

cripcions es formalitzaran a l’Ajuntament en 

horari d’oficina. 

5. Temporalització del concurs: El con-

curs s’iniciarà oficialment el dijous 24 de 

desembre a les 18:00 hores i finalitzarà el 7 

de gener de 2016 a les 22:00 hores. Caldrà 

il·luminar els balcons, les finestres i les 

façanes durant  tots els dies del concurs 

entre les 18:00h i les 22:00 hores.  

6. Premis:  El premi per al primer classifi-

cat serà de 100€; per al segon, de 50€  i 

per al tercer, de 25€. 

 

 

V Concurs de Balcons 

i Finestres del Pla de 

Santa Maria 

IV Concurs infantil de 

dibuixos de Nadal 

BASES DEL CONCURS: 

1. Objectiu: L’objectiu del concurs és rea-

litzar la felicitació de Nadal per a tots els 

habitants del municipi.   

2. Temàtica: Han de ser dibuixos que 

tinguin relació amb les festes de Nadal i 

que puguin ser utilitzats per a fons d’una 

felicitació nadalenca. 

3. Participació: El concurs és obert a tots 
els infants residents al Pla de Santa Maria 
que estiguin cursant entre P3 i 6è de Pri-
mària. 

 


