CONCURS DIBUIX-IMATGE
20è ANIVERSARI DE LES JORNADES ESPORTIVES
PER A PERSONES AMB DISCAPACITAT
BASES
OBJECTIU
Creació, a partir o amb la presència del logotip del programa, de la imatge que serà la
identificativa als actes de celebració del 20è aniversari del programa de les
JORNADES ESPORTIVES PER A PERSONES AMB DISCAPACITATS organitzat
conjuntament per la Fundació Onada i el Consell Esportiu del Tarragonès, utilitzable
posteriorment a la vestimenta esportiva, impresos, cartelleria, obsequis, etc.

PARTICIPACIÓ
El concurs està dirigit a tots els membres de tots els centres ocupacionals i escoles
d’educació especial que participen habitualment al programa.

TEMA
Creació de la imatge representativa del 20è aniversari, fent constar aquest fet, amb
temàtica lliure sempre que estigui relacionat amb el programa i que també tingui un
protagonisme la mascota del mateix, present al document (s’adjunta arxiu).
El text que ha de constar al dibuix és “20è aniversari Jornades Esportives - 2016” i,
insistim, també ha d’aparèixer la mascota, amb la seva imatge original o adaptada.
El treball presentat ha de ser original. Les tècniques que es poden utilitzar són lliures i
s’ha de fer en un full mida DIN A4.
JURAT
El formaran el components de la comissió mixta del 20è aniversari, formada per 2
representants de la Fundació Onada, 2 representants del Consell Esportiu del
Tarragonès i 1 assessor tècnic convidat.
De totes els treballs presentats, el jurat designarà un únic treball guanyador.

PREMIS
El treball guanyador gaudirà d’un premi consistent en un trofeu i diploma, més un lot
de material esportiu i didàctic, facilitat per diferents institucions, comerços i entitats
esportives de la demarcació.
El lliurament dels premis i guardons es realitzarà el mateix dia de la Macro-Trobada
del 20è aniversari (Torredembarra, 25 de maig). En aquest esdeveniment, s’aprofitarà
per fer una exposició d’una selecció dels treballs presentats.

DADES
La data límit per lliurar els treballs és el divendres dia 29 d’abril de 2016. Els treballs
s’enviaran o es lliuraran al Consell Esportiu del Tarragonès (C/ Les Coques núm, 3,
Tarragona 43005).
En tots els treballs han de constar, a la part posterior, les següents dades dels
participants: nom i cognoms i el centre o taller corresponent.
Tots els autors dels treballs presentats cediran els drets de reproducció, modificació,
publicació, distribució i divulgació de les seves obres originals als organitzadors del
programa, per la qual cosa renunciaran a qualsevol dret que es pugui derivar
d’aquestes actuacions.

