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BASES DEL CONCURS DE DIBUIX 2021. 3a edició 
 

1. PARTICIPANTS: Es podran presentar socis del Club Natació 
Barcelona. Proposta de 3 categories: incorporar una categoria més:  

A: Socis/es de 6 a 8 anys. 

B: Socis/es de 9 a 12 anys. 

C: Socis/es de 13 a 15 anys. 

D: Socis a partir de 16 anys 

 
2. TÈCNICA LLIURE: aquarel·la, llapis, ceres, dits, collage, etc. sempre 

que s’adapti al format màxim de DINA3.  
 

3. TEMA:  El drac de la llegenda de Sant Jordi s’ha fet soci del Club. 
 

4. PRESENTACIÓ:  

Original a la recepció del Club signat amb el pseudònim per davant. 

Dades personals en un sobre tancat: 

Dades del participant: Nom i cognoms, data de naixement, núm. DNI, 

domicili, telèfon i adreça de correu electrònic. A l’exterior del sobre tancat 

només hi constarà el pseudònim. Les categories infantils/juvenils 

inclouran també dades de pare/mare/tutor/a). 

Les obres es presentaran al registre de Recepció del Club de dilluns a 

diumenge de 9h a 20h. 

Data termini: el 16 de maig de 2021. 

 
5. JURAT: El jurat estarà format per socis i sòcies vinculats al món de la 

cultura i l’educació. La decisió del jurat es farà pública dins la segona 
quinzena de maig. 

 
6. PREMIS: Hi haurà un primer premi per a cada categoria i un obsequi de 

participació per a tots els concursants. L’acte de lliurament de premis es 
realitzarà dins la segona quinzena de maig. 

 
7. EXPOSICIÓ: Els dibuixos seran exposats a la sala d’estar del CNB a 

partir de la decisió del jurat i es mantindran durant un any.  
 

8. ELS DIBUIXOS: Els dibuixos premiats quedaran en poder del CLUB 
NATACIÓ BARCELONA, reservant el dret de publicació i sempre 
mencionant l’autor/a. Els autors i autores dels dibuixos guardonats 
cedeixen gratuïtament els drets de reproducció, distribució, comunicació 
pública i transformació al CLUB NATACIÓ BARCELONA,  i en 
exclusivitat, per a la difusió d'actes culturals i/o relatius al Club, fins a 
domini públic i per a qualsevol país del món. La resta de dibuixos no 
reclamats quedaran en propietat del CLUB NATACIÓ BARCELONA. 

 
 



 

 

9. RESOLUCIÓ INCIDÈNCIES: El jurat resoldrà qualsevol incidència que 
es pugui produir i no estigui prevista en aquestes bases. L’entitat 
organitzadora no es fa responsable de qualsevol pèrdua fortuïta que es 
pugui produir. El fet de participar en aquest concurs implica l’acceptació 
d’aquestes bases. 

 
10. ACCEPTACIÓ CONDICIONS. La participació al concurs significa 

l’acceptació de la totalitat del punts anteriors. 
 

 

 


