VIII CONCURS DE DIBUIX INFANTIL DEL COFB
La Comissió de Cultura del Col·legi té el plaer de convocar la VIII edició del Concurs
de Dibuix Infantil.
BASES
1. Podran concórrer tots els fills i néts dels col·legiats i dels treballadors del
Col·legi de Farmacèutics de Barcelona, que tinguin entre 4 i 9 anys.
2. S’estableixen tres categories de 4 a 5, de 6 a 7 i de 8 a 9 anys.
3. El tema dels dibuixos és: LA FELICITACIÓ DE NADAL
4. Per participar s’ha de presentar el dibuix o dibuixos de mida DINA 4, i es
podrà fer servir qualsevol tècnica per elaborar-los.
5. Els dibuixos han d’anar sense cap dada identificativa de l’autor/a. I, en un
sobre, i a part, han de fent constar les dades següents:
-

Nom complert del nen o la nena
Edat
Nom complert del col·legiat/a al que estiguin vinculats
Grau de parentiu
Adreça postal i electrònica així com un telèfon de contacte
El sobre ha d’anar dirigit a: Comissió de Cultura. Col·legi de Farmacèutics
de Barcelona. c/ Girona, 64-66. 08010 Barcelona, i es podrà portar en mà o
enviar per correu postal.

6. L’admissió dels dibuixos finalitzarà el dia 13 de desembre de 2016, a les 18
hores, als locals del col·legi. No es tindran en compte aquells dibuixos que
s’hagin enviat per correu, i no hagin arribat a la seu col·legial abans del
termini fixat.
7. Es lliuraran tres premis, un per a cadascuna de les tres categories, que
consistiran en un lot de material didàctic. El nom i els dibuixos dels
guanyadors es farà públic durant la festa infantil i a través dels mitjans de
comunicació del Cofb
8. L’acte de lliurament de premis es farà durant la festa infantil que organitzarà
la Comissió de Cultura, el 15 de desembre, a les 18:30 hores, a la seu
col·legial.

9. Amb tots els dibuixos rebuts el jurat organitzarà una exposició a la seu
col·legial fins el gener de 2017 i es publicarà la notícia al Blog del Col·legi
http://blog.cofb.cat
10. El Jurat del VIII Concurs de Dibuix Infantil del COFB estarà format pels
membres de la Comissió de Cultura, dos membres de la Junta de Govern,
dos membres de la plantilla del Col·legi, la senyora Montserrat
Casacuberta, pintora i el senyor Xavier Corretger, pintor i dissenyador, com
a tècnics assessors. La seva identitat es farà pública, als efectes del que
s’estableix en la base següent.
11. Si algun concursant reunís la condició de descendent de primer i segon
grau, d’algun membre que integra el Jurat, aquest s’haurà d’abstenir
d’intervenir en la votació dels dibuixos guanyadors, cosa que es farà
pública als efectes de garantir la transparència en les decisions del Jurat.
12. La participació com a concursant implica l’acceptació de totes i cadascuna
de les bases d’aquesta convocatòria.
Aquest concurs compta amb la col·laboració de:

