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BASES CONCURS DE DIBUIX CENTRE D'INTERPRETACIÓ 

PEDRA SECA 
1. Hi poden participar tots els nens i nenes que cursin des 

d’educació infantil fins a cicle superior. 

2. Hi haurà dues categories. La CATEGORIA 1 que inclourà els 

nens des de cicle inicial a cicle superior i la CATEGORIA 2 que 

la formaran els nens d’educació infantil. 

3. El tema únic per ambdues categories serà “Els animals”.  

4. Els dibuixos es podran realitzar amb la tècnica que cada 

participant desitgi: colors, retoladors, ceres, collage… 

5. Al darrere de cada dibuix hi constarà: el nom, l'edat del 

concursant, la categoria a la qual pertany, el títol del dibuix, les 

dades del centre escolar i un telèfon de contacte del 

pare/mare/tutor del concursant. 

6. El termini de presentació dels dibuixos serà fins al 30 de març de 

2017 al Centre d'Interpretació Pedra Seca de Torrebesses. 

7. S’hauran d’enviar els dibuixos per mitjà de correu postal a 

l’adreça: Centre d’Interpretació de la Pedra Seca, Pl. Vileta 9-11, 

25176, Torrebesses (Lleida). I també un correu electrònic avisant 

del seu enviament a centrepedraseca@gmail.com. 

8. En la CATEGORIA 1 hi haurà un guanyador i dos finalistes. 

9. Els participants de la CATEGORIA 2, no concursen. Per tant, 

no hi haurà ni guanyador ni finalistes en aquesta categoria. 

10. El dibuix guanyador de la CATEGORIA 1 es convertirà en la 

nova mascota del Centre d'Interpretació Pedra Seca. 

11. El jurat comunicarà al guanyador i finalistes el veredicte 

mitjançant el telèfon de contacte dels concursants. El seu 

veredicte serà inapel·lable. 

12. El dibuix guanyador i els dibuixos finalistes s'exposaran al Centre 

fins al dia 15 de maig de 2017. Passada aquesta data els autors 

podran passar pel Centre a recollir-los. 

13. Tots els participants de la CATEGORIA 1 rebran un val de 

descompte per les botigues WALA i un pin del CIPS. Patrocina 

Wala Lleida i el Centre d’Interpretació de la Pedra Seca. 

14. El guanyador rebrà 3 entrades per al parc infantil MAMBA 

PARK de Lleida  i una tauleta tàctil.  Patrocina Mamba Park 

Lleida i el Centre d’Interpretació de la Pedra Seca. 

15. Els dos finalistes rebran dues entrades cadascun per al parc 

infantil MAMBA PARK i 2 entrades amb vermut per al Centre 

d’Interpretació de la Pedra Seca. Patrocina Mamba Park Lleida i 

el Centre d’Interpretació de la Pedra Seca. 

16. Tots els participants de la CATEGORIA 2 rebran un val de 

descompte per les botigues WALA i un pin del CIPS. Patrocina 

Wala Lleida i el Centre d’Interpretació de la Pedra Seca. 

17. L’entrega de premis serà el dia 23 d’abril amb motiu de la diada 

de Sant Jordi al Centre d’Interpretació de la Pedra Seca a les 11 h 

del matí. 

18. Els concursants han d’enviar juntament amb el dibuix la butlleta 

d'autorització degudament signada pel pare/mare/tutor per 

poder participar en el concurs de dibuix. Aquells participants que 

no l'hagin enviat seran exclosos. 

19. Totes les escoles que participin hauran de fer una prèvia 

inscripció amb el nombre de participants del concurs abans del 

dia 20 de febrer de 2017 enviant un correu electrònic a 

centrepedraseca@gmail.com. 

20. Aquelles escoles que no s’hagin inscrit abans de la data esmentada 

en el punt anterior no podran participar. 
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