
 
 

 

BASES 
Amb motiu de les festes nadalenques es convoca el concurs de dibuix infantil 

“Concurs de Dibuix de Nadal 2020”. 

 
Tema 

El tema és “Nadal i Reis” més els símbols     . 

Els dibuixos hauran de reflectir aquests dos conceptes, unint els símbols  que 

identifiquen els col·legiats catalans amb les tradicions nadalenques arrelades 

a casa nostra. 

 
Participants 

 

El concurs s’adreça als nens de fins a 12 anys que siguin fills, nebots o néts 

del col·lectiu de col·legiats del Col·legi de Mediadors d’Assegurances de 

Girona i de treballadors i col·laboradors de col·legiats. 

 
Categories 

 

El concurs es divideix en tres categories: 

Categoria A. Nens i nenes de fins a 5 anys 

Categoria B. Nens i nenes de 6 a 8 anys 

Categoria C. Nens i nenes de 9 a 12 anys 

 
Només es podrà presentar un dibuix per participant. 

 
Presentació i termini de lliurament 

 

Els dibuixos s’hauran de presentar al Col·legi de Mediadors d’Assegurances 

de Girona, carrer Bonastruc de Porta, 35, entl. C, 17001 Girona, abans del 

15 de desembre de 2020. 

 
Els treballs seran presentats en format DIN A4, preferiblement sobre 

cartolina, i es farà servir qualsevol tècnica de dibuix. El nombre de colors és 

lliure. Cal tenir en compte que la cartolina del fons serà blanca. És 

aconsellable, per raons d’edició, que els contorns siguin en color negre. 



Al revers del dibuix s’escriurà amb lletra ben clara les dades següents: 

Nom i cognoms del nen 

Edat 

Adreça 

Telèfon de contacte 

Col·legiat amb qui té vincle familiar/laboral 

 
Els treballs també es podran presentar en format jpg o gif, en baixa 

resolució, a l’adreça de correu electrònic: 

mediadors@mediadorsdassegurances.cat 
 

Premis 
 

Es lliuraran tres premis, un per a cada categoria. 

A més tots els participants rebran un regal per la seva participació. 

Els dibuixos guanyadors seran triats per confeccionar la felicitació de Nadal 

que el Col·legi enviarà als seus col·legiats. 

Els participants que ho desitgin podran reclamar la devolució dels seus 

dibuixos un cop acabat el concurs, fins al 28 de febrer de 2021. 

Els premis es lliuraran a la seu del Col·legi en data a determinar. 

 
Exposició 

 

Tots els dibuixos seran exposats a la seu del Col·legi, del 21 de desembre 

de 2020 fins al 10 de gener de 2021. 

 
Jurat 

 

El jurat del concurs estarà format pels integrants de la Comissió Permanent 

del Col·legi. 

El jurat valorarà l’originalitat del dibuix i la seva relació amb el tema del 

concurs. 

El jurat farà pública la seva decisió el 18 de desembre de 2020, mitjançant 

una comunicació via correu electrònic a tots els col·legiats. 

 
Acceptació de les bases 

 

La participació en aquest concurs suposa l’acceptació d’aquestes bases. 

El Col·legi no se’n fa responsable de la pèrdua o malmesa que els dibuixos 

presentats puguin patir durant el temps que duri el concurs. 

 
Girona, octubre de 2020. 
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