
XLI CONCURS DE TARGES DE NADAL. Amb motiu del nadal, es convoca un concurs de dibuix per
il·lustrar la felicitació oficial de l'Ajuntament de Benicarló i el Programa d'Actes de Nadal i Reis 2019-
2020, d'acord amb les següents BASES:

1a Aquest concurs l’organitza la Regidoria de Festes de l'Ajuntament de Benicarló.

2a PARTICIPANTS. Tots els escolars de 4 a 16 anys, ambdós inclosos.

3a TEMA obligatori:
Categories A, B i C, el Nadal.
Categories de la D a la F, Nadal a Benicarló.

4a  TÈCNICA. Només  s'admetran  els  dibuixos  realitzats  amb  llapis,  llapisseres  de  colors,  ceres,
retoladors i tinta.

5a IDENTIFICACIÓ. Els dibuixos només s'acceptaran si han estat realitzats als fulls que la Comissió de
Festes facilitarà a cada centre, guardant el marge i durant la jornada escolar. Al dors de cada treball, han
de figurar les següents dades: nom del centre, nom i cognoms del participant i curs i categoria.

6a TERMINI I ADMISSIÓ. Els treballs s’han d'entregar al tutor de cada participant. Cada centre ha de
remetre un màxim de dos dibuixos per classe, escollits a judici dels corresponents professors. Aquests
prendran part en la fase final d’aquest concurs. El termini d'admissió de les obres finalitza el dia 19 de
novembre de 2019, a les 14:00 hores, al Registre General de l'Ajuntament de Benicarló.

7a JURAT. El jurat estarà format per l'alcaldessa o regidor en qui delegue, el regidor delegat de Festes,
la reina de les Festes 2019, quatre membres de la Comissió de Festes, una persona representant de cada
centre escolar i un professional del dibuix.
La  decisió  del  jurat  és  inapel·lable  i  tindrà  la  capacitat  de  resoldre  qualsevol  incidència  sobre  la
interpretació de les bases.

8a CRITERIS. Els criteris d'avaluació del concurs són principalment l'originalitat i creativitat del dibuix, on el
concursant  siga  capaç  d'expressar  eficientment  el  tema del  concurs.  També,  es  tindrà  en  compte  la
dificultat. 

9a DECISIÓ.  El Jurat es reunirà per decidir el resultat del concurs el dia 23 de novembre de 2019, a la
seu de la Comissió de Festes, pl. de l'Ajuntament, 3 baixos, a les 17.00 h. 
La decisió del jurat es comunicarà a tots dels centres participants, personalment a tots els guardonats i
es publicarà en el Programa d'Actes de Nadal i Reis 2019-2020.
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10a PREMIS.  Els premis consistiran en material escolar, amb un import total de 900,00 euros, amb
càrrec al pressupost de l'exercici 2020. 
Es concediran sis primers premis que serviran com a felicitació oficial de l’Ajuntament i portades del
Programa Oficial d’Actes de Nadal i Reis. Es concediran mencions honorífiques per centres i categories,
així com a tots aquells dibuixos que arriben a la final.
La quantia individual dels premis, consistents en material escolar,  serà de: 
36,00€, primer premi
18,00 €, menció honorífica
11,00 €, finalista
Vista l'acta amb el  veredicte del  Jurat,  el  regidor delegat de Festes tindrà la  facultat de resoldre la
concessió o atorgament dels premis mitjançant un decret.

11a CATEGORIES. Els premis es divideixen en sis categories: 
Categoria A, 2n i 3r d'EI
Categoria B, 1r i 2n d'EP
Categoria C, 3r i 4t d'EP
Categoria D, 5è  i 6è d'EP
Categoria E, 1r i 2n d'ESO
Categoria F, 3r i 4t d'ESO

12a EXPOSICIÓ I LLIURAMENT DE PREMIS. Es detallarà en el Programa Oficial de Nadal i Reis 2019-
2020.
Serà necessària la presència dels guanyadors o qualsevol persona en qui deleguen. La no assistència
suposa la renúncia als premis.

13a PROTECCIÓ DE DADES. En compliment de la Llei Orgànica 15/1999 del 13 de desembre, de Protecció
de  Dades  de  Caràcter  Personal,  les  dades  dels  participants  i  representants  legals  únicament  seran
utilitzades per a la gestió del premi.

14a REPRODUCCIÓ

Les obres premiades quedaran en propietat de l'Ajuntament. Els participants autoritzen l'Ajuntament a 
la reproducció dels dibuixos, la seua inclusió en exposicions, en la seua pàgina web, en canals socials, 
etc. fent constar en tot moment el nom de l'autor/a del dibuixi sense que aquest fet comporte cap 
pagament a l'autor. 

15a GARANTIES I NOTES
L'organització tindrà la màxima cura en la conservació, tractament i devolució dels dibuixos, però no es 
farà càrrec de les possibles pèrdues, robatoris o deteriorament que puguen sofrir aquestes. 

L'Ajuntament de Benicarló tornarà als centres escolars els treballs no premiats en el termini màxim d'un
mes, comptador des de la data de clausura de l'exposició. Els dibuixos premiats quedaran en  propietat de
l'Ajuntament de Benicarló. 

16a ACCEPTACIÓ DE LES BASES

El fet de participar en el concurs implica la total acceptació d'aquestes bases i facultar al Jurat per a la 
interpretació i resolució dels casos no previstos en aquestes.


