VI CONCURS DE DIBUIX INFANTIL DEL SAF - 2011
TEMA: El SAF fa 25 anys!

Bases del concurs
1. Podran participar-hi tots els nens i totes les nenes que tinguin relació de
parentiu en primer grau amb persones abonades al SAF o que estiguin inscrits/tes a
les escoles esportives de la UAB, tenint en compte les següents categories1:
A.
B.
C.
D.
E.

De 3 a 4 anys
De 5 a 7 anys
De 8 a 9 anys
De 10 a 12 anys
Més de 13 anys

2. El tema dels dibuixos serà: El SAF fa 25 anys!
3. El SAF posa a disposició dels i de les participants la cartolina que hauran de fer
servir per presentar el seu dibuix. Caldrà recollir-la a la recepció del SAF, del 8
fins al 29 de març.
4. Els dibuixos es podran lliurar a la recepció del SAF fins el 29 de març.
5. La tècnica serà lliure. Cada nen o nena podrà utilitzar el material que cregui més
convenient: llapis, ceres, aquarel·la, tinta, retolador, etc.
6. Els treballs presentats s’exposaran a partir del 30 de març a l’espai social.
7. Els premis, a tots i a totes els/les participants, es lliuraran el 2 d’abril al mateix
espai social del SAF, a les 12:30 h i, seguidament, es farà un pica-pica.
8. S’atorgarà un premi a cada una de les diverses categories, que consistirà en un
conjunt de material de promoció del SAF per a cada guanyador o guanyadora i per
als segons i tercers classificats. La resta de nens i de nenes participants rebran
també un obsequi per la seva participació.
9. Com a premi especial, entre tots els dibuixos guanyadors, el jurat n’escollirà un i
aquest serà el que es farà servir com a imatge de la samarreta del campus esportiu
de la UAB d’aquest estiu.
10. El jurat del SAF estarà format per les següents persones: el director, el
responsable de l’equip docent, el responsable de les escoles esportives, la
responsable de la unitat de promoció i de comunicació i la responsable de la unitat
d'administració.
11. El SAF es reserva el dret de poder utilitzar els dibuixos presentats per a fer
promoció d’activitats per a infants o per a incloure’ls en memòries o documents de
caràcter públic.
12. Qualsevol detall no previst en aquestes bases serà resolt per l’organització.

Campus de la UAB, Cerdanyola del Vallès, 14 de Febrer de 2011

1

Segons la quantitat de participants en les diferents categories, aquestes poden variar.

