3r Concurs de dibuix en col·legis
“Contra la fam i el malbaratament d'aliments”
Organitza:

Fundació Banc dels Aliments de les comarques de Girona
Cátedra Bancos de Alimentos de la Universidad Politécnica de Madrid

Paraules clau: Malbaratament, pobresa, voluntari, solidaritat.
Bases:
a) Participants: escolars de 5è i 6è de Primària.
b) Modalitat del concurs: La forma de participar serà mitjançant l'elaboració d'una il·lustració que tingi
com lema “Contra la fam i el malbaratament d'aliments”. Es realitzarà en paper DIN A4 i l'alumne
podrà utilitzar la tècnica que s'estimi més convenient (dibuix, aquarel·les, llapis de colors, etc.)
c) Forma de presentació dels dibuixos i termini: Cada dibuix estarà identificat, per darrera, amb el nom
i cognoms de l'autor, curs i col·legi al que pertany. Tots els dibuixos hauran de ser enviats abans de
Nadal 2017, en un sobre tancat, al magatzem del Banc, a la següent adreça:
Banc dels Aliments de Girona
Concurs de dibuix
c/ Palol d'Onyar, 3
17004 Girona.
Dins del sobre haurà d’haver el nom del/a professor/a responsable, correu i telèfon.
d) Selecció de dibuixos: Un jurat escollit per el Banc dels Aliments de Girona decidirà el guanyador de
cada col·legi. En cas de presentar-se dibuixos dels dos cursos, 5è i 6è, d'un mateix col·legi, el jurat triarà
un guanyador per cada curs.
e) Entre els dibuixos guanyadors, el mateix jurat escollirà tres com guanyadors del concurs de les
comarques de Girona, els quals participaran en el concurs que la Cátedra Bancos de Alimentos de la
Universidad Politécnica de Madrid promou en tot l'Estat.
f) El dibuixos guanyadors podran ser utilitzats per fer els cartells dels Recaptes de l'any següent.
g) Els autors dels dibuixos guanyadors rebran un diploma acreditatiu i es mostraran a la web de la
Fundació Banc dels Aliments de les comarques de Girona, amb el nom i cognoms de l'autor i el centre
escolar al que pertany. Els autors dels dibuixos escollits com guanyadors de les comarques de Girona,
rebran a més a més un premi donat per el Banc dels Aliments de Girona.
h) Tots els treballs presentats seran arxivats a la Fundació Banc dels Aliments de les comarques de
Girona, i els tres escollits, a la Cátedra de Bancos de Alimentos de la Universidad Politécnica de
Madrid. Ambdues entitats tindran tots els drets sobre els mateixos.
i) Els centres es comprometen a facilitar algun mitjà de contacte amb els alumnes premiats a nivell de
tot l'Estat, per informar-los del procediment de reconeixement públic dels guanyadors del concurs.
j) El fet de participar en el present concurs d'il·lustració implica el coneixement i l'acceptació
d'aquestes bases per part del professorat, pares, mares i tutors dels escolars.

