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BASES - CONCURS DE DIBUIX DE MEDI AMBIENT DE FUNDACIÓ HOSPITAL SANT PERE 
CLAVER, SANT PERE CLAVER FUNDACIÓ SERVEIS SOCIALS I FUNDACIÓ PRIVADA 
LLUIS ARTIGUES (“Grup Sant Pere Claver”: GSPC) 

(13 març a 11 maig de 2018) 

 

1. Objectius 

Amb motiu del Dia Mundial del Medi Ambient (5 juny) i com una de les idees guanyadores del 
concurs de medi ambient celebrat al 2017 (veure intranet de GSPC), convoquem un concurs de 
dibuix infantil amb l’objectiu de fomentar el coneixement i l'estima al medi ambient. 

 

2.  Temàtica 

El tema d’aquest concurs de dibuix és el medi ambient. 

2.1.1 Tècnica i format 

El dibuix és de tècnica lliure: llapis, ceres, aquarel·les, collage, retoladors,.... El format 
està limitat a una mida foli o Din A4 descarregable en el link inferior i present també com 
a plantilla a l’annex d’aquestes bases. 

www.santpereclaver.org/pdf/cartell-concurs-dibuix.pdf 
 

3. Participants 

La participació és gratuïta i oberta a nens i nenes d’entre 2 i 14 anys (fills/filles, nets/netes, 
germans/es, nebots/des, cosins/es) de professionals de FUNDACIÓ HOSPITAL SANT PERE 
CLAVER, SANT PERE CLAVER FUNDACIÓ SERVEIS SOCIALS I FUNDACIÓ PRIVADA LLUIS 
ARTIGUES . Cada participant pot presentar un màxim de 2 dibuixos en total. 

3.1.1 Categories 

Es fixen dues categories: 

 Categoria 1 (de 2 a 7 anys). 
 Categoria 2 (de 8 a 14 anys). 

 

 
4. Recepció de dibuixos 

Per participar en aquest concurs no caldrà fer cap inscripció, únicament lliurar el dibuix o dibuixos 
que es presentin a concurs a qualsevol de les recepcions dels diferents equipaments del Grup Sant 
Pere Claver. En aquests haurà de constar, en el dors del full, el nom i cognoms del professional en 
qüestió i les seves dades de contacte (telèfon i correu electrònic), així com el nom de pila del nen o 
nena i la seva edat. 

http://www.santpereclaver.org/pdf/cartell-concurs-dibuix.pdf
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4.1.1.Termini d'admissió d'obres 

L’inici del concurs és el 13 de març i el termini d’admissió de recepció d’obres finalitza el 
dia 11 de maig de 2018. 

 
4.1.2  Jurat 
 

El jurat estarà format per integrants de la Comissió de Medi Ambient del GSPC, sempre i quan cap 
del seus fills/es o parents participin en el concurs.  

 

5. Premis 

Es concediran els premis següents: 

 Categoria 1 (de 2 a 7 anys). 

Ticket regal de 50 € - Abacus Cooperativa 

 Categoria 2 (8 a 14 anys) 

Ticket regal de 50 € - FNAC 

 

6. Veredicte i lliurament de premis 

Els guanyadors/es es faran públics a la intranet el 22 de maig, coincidint amb la reunió de la 
Comissió de Medi Ambient del GSPC. El lliurement de premis es farà el 5 de juny, Dia Mundial del 
Medi Ambient (lloc per determinar) 

 

7. Drets d'autor 

Els participants declaren i garanteixen sota la seva responsabilitat que són els autors dels dibuixos 
presentats, fent-se responsables de que no es vulnerin drets de tercers de qualsevol classe 
respecte dels mateixos, així com de, en el seu cas, qualsevol reclamació de tercers en relació a 
aquests drets. 

La participació en el concurs suposa la cessió a FUNDACIÓ HOSPITAL SANT PERE CLAVER, 
SANT PERE CLAVER FUNDACIÓ SERVEIS SOCIALS I FUNDACIÓ PRIVADA LLUIS ARTIGUES 
dels drets de reproducció, distribució, comunicació pública i transformació sobre el dibuix de la 
participació, previstos en la Llei de Propietat Intel·lectual, per a la seva publicació en els seus 
canals de comunicació on i off line, en cap cas amb finalitats comercials i sempre fent constar el 
nom de l’autor. 
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7.1 Acceptació 

 

FUNDACIÓ HOSPITAL SANT PERE CLAVER, SANT PERE CLAVER FUNDACIÓ 
SERVEIS SOCIALS I FUNDACIÓ PRIVADA LLUIS ARTIGUES es reserven el dret a 
resoldre qualsevol contingència no prevista en les bases. 

 

8. Annex (plantilla de dibuix a continuació) 
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