7é CONCURS DE POSTALS DE NADAL
Les Regidories d’Educació i Cultura de l'Ajuntament convoquen este 7é concurs de Postals amb l'objecte de
felicitar les festes nadalenques amb els dibuixos que realitzen els xiquets i xiquetes del nostre poble.
L'objectiu principal d'aquest concurs és el de motivar els escolars perquè expressen lliurement les seues vivències
i els seus sentiments sobre el NADAL i que les plasmen en una targeta de felicitació.

BASES DEL CONCURS
PRIMERA: Es premiaran quatre dibuixos: un d'Educació Infantil i tres de Primària (un
corresponent al cicle de 1er i 2on, l'altre per al cicle de 3er i 4rt i finalment, un per al
cicle de 5é i 6é). Amb el dibuix guanyador d'entre estos quatre premiats, l'Ajuntament
d'Atzeneta felicitarà les festes nadalenques de 2013. També participen els alumnes
de l’Escola Infantil “La Solana” però fora de concurs.
SEGONA: Els dibuixos deuen versar sobre el NADAL i deuen realitzar-se en les aules en
el temps destinat a l'efecte. No podrán utilizar-se materials com purpurina, rotuladors
fluorecents, etc. … ja que poden suposar un poblemas a l’hora d’imprimir la postal.
TERCERA: Es presentarà només un dibuix per alumne i vindran numerats presentant, en
sobre tancat a banda, la relació dels números amb els seus autors a través de la
Direcció del Col·legi abans del dia 28 de novembre. En el dibuix no figurarà ni el nom
ni la firma del xiquet. El treball portarà un número al dors i l'edat del concursant.
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CUARTA: El Jurat es reunirà el dia 29 de novembre de 2013 i estarà compost per la
Directora del Col·legi o persona en qui delegue, un profesor/a del Col.legi, dos
membres de l’AMPA, l’alcalde i dos membres regidors de l'Ajuntament i actuarà de
Secretària del Jurat, l’Agent de Desenvolupament Local o persona en qui delegue. El
veredicte del jurat serà inapel·lable.
QUINTA: S'entregaran quatre PREMIS, un per a cada un dels treballs seleccionats en
cada una de les categories. Un dels quatre treballs seleccionats es convertirà en la
postal de Nadal que l'Ajuntament d'Atzeneta d'Albaida utilitzarà per a felicitar les
festes nadalenques al poble i a la resta d'Administracions Públiques.
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SÉPTIMA: Tots els dibuixos presentats s'exposaran el dia 6 de desembre en el Saló
d’Actes de l'Ajuntament. L'entrega de premis tindrà lloc eixe mateix dia a partir de les
13.00 hores.
A més a més, eixe mateix dia s’entregarà un obsequi a tots aquells xiquets i
xiquetes que hagen participat en el concurs.

