
 
 

CONCURS DE DIBUIX INFANTIL 
ESTAMPETA DE ST FÈLIX 2019 

 
 

1. PARTICIPANTS 
 
Es podran presentar tots els nens i nenes d’entre 6 i 12 anys. Només s’accepta una obra 
per participant. 
 
 
2.  TÈCNICA  
 

Totalment lliure. Es pot utilitzar qualsevol tipus de tècnica (aquarel·la, llapis, ceres, etc.) 
sempre que s’adapti al format de foli en DIN-A 4 vertical i de color blanc. 
 
3. TEMA 
 
El tema serà “Estampeta de Sant Fèlix”. 
 
4. FORMAT DE PRESENTACIÓ 
 
Caldrà presentar un sobre tancat amb un pseudònim escrit. Dins del sobre hi ha d’haver: 

● El dibuix. El revers del dibuix anirà signat amb el mateix pseudònim que el sobre. 
● Sobre tancat, dins del qual hi haurà d’haver un full amb el nom, cognoms de 

l’infant i un telèfon i correu electrònic de contacte. 

 

5. TERMINI DE PRESENTACIÓ 

El termini per presentar els dibuixos és del dimecres 26 de juny al dissabte 13 de juliol.  

6. LLOC DE PRESENTACIÓ 

Els dibuixos es podran presentar: 
● Al local del administradors/es de la Festa Major (Carrer de la Cort, 14, Vilafranca del 

Penedès), els dissabtes de 10 a 13.30h. 
● A la pastisseria Galí (Carrer de la Cort, 15, Vilafranca del Penedès), de dimarts a 

dissabte, de 9 a 13.30h i de 17 a 20.30h; i els diumenges de 9 a 14h. 
● Centre d’expressió plàstica Zig Zag (Carrer de la font, 40, Vilafranca del Penedès), 

de dilluns a divendres, de 9 a 13.30h.  



 
7. JURAT 

El jurat estarà format  

● Estamper Marc Sadurní. 
● Administradors/es de la Festa Major 2019. 

El jurat escollirà el dibuix guanyador.  

La decisió del jurat es farà pública el dia de presentació de l'estampa oficial de la Festa 
Major. Es farà difusió del dia de presentació de l'estampa mitjançant les xarxes socials de la 
Festa Major (@fmvilafranca).  

8. PREMIS 
 
S’estableix una sola categoria d'edat de 6 a 12 anys. 
 
El dibuix guanyador sortirà publicat al programa de la Festa Major 2019 i l’Ajuntament de 
Vilafranca el/la convidarà, acompanyat/da d’un adult (pare/mare/tutor/a) a pujar al balcó el 
dia 1 de setembre per veure l’exhibició dels balls de la Festa Major dels Petits.  
 
 
 
9. DRETS D’AUTOR/A 
 
Els dibuixos premiats quedaran en poder de la Fundació de la Festa Major de Vilafranca, 
reservant el dret de publicació i sempre mencionant l’autor/a. Els autors i autores dels 
dibuixos presentats cedeixen gratuïtament els drets de reproducció, distribució, comunicació 
pública i transformació a la Fundació de la Festa Major de Vilafranca. 
 
10. RESOLUCIÓ D’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. 

 

 


