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BASES DE LA CONVOCATÒRIA
1 – CONVOCATÒRIA. Des del Consell Esportiu del Gironès, amb la col·laboració del Consell
Comarcal del Gironès, un any més es convoca el Concurs Cultural i Esportiu. Aquest any arribem
a la trentena edició!
2 – OBJECTIUS. Desenvolupar les qualitats artístiques dels nens, nenes, nois i noies a través de
l’esport com a manifestació cultural.
3 – CATEGORIES. Prebenjamí (2014 i 2015), benjamí (2012 i 2013), aleví (2010 i 2011), infantil
(2008 i 2009) i cadet (2006 i 2007).
4 – MODALITATS I PARTICIPACIÓ.
MODALITAT

ADREÇAT A…

DESCRIPCIÓ MODALITAT

BASES

Representació d’un moment
Dibuix

Primària i

esportiu, amb format general,

secundària

en el que intervingui l’entorn
de la modalitat esportiva.
Creació del primer pla d’un

Mascota

Primària

personatge, caracteritzat amb

- Els dibuixos presentats han de ser
els originals, en un full DIN A4.
- Les tècniques artístiques són
lliures.

aspectes del món esportiu.
Fotografia

Secundària

Instant fotografiat d’alguna
disciplina esportiva.

- Les fotografies presentades s’han
d’enviar digitalment i no s’accepten
fotografies retocades.

» Cada participant només podrà prendre part a una única modalitat (dibuix, mascota o fotografia).

» Qualsevol entrega que no compleixi alguna de les bases específiques, no serà vàlida pel Concurs.

Al dors de cada creació, s’hi haurà d’indicar les dades de l’alumne/a autor/a amb:

NOM I COGNOMS – CENTRE EDUCATIU – CURS – MODALITAT
5 – TEMÀTICA. El Concurs cada any tindrà una temàtica associada. Les creacions poden anar o
no relacionades amb la temàtica, però serà ben valorat pel jurat la vinculació de la temàtica amb
les creacions.
La temàtica d’enguany seran els VALORS DE L’ESPORT. L’esport és una ocasió magnífica per a
l’adquisició de valors. Els valors configuren el caràcter de la persona i, encara que són invisibles i
intangibles perquè no es veuen ni es toquen, donen fortalesa a l’esperit i ens permeten

desenvolupar-nos al llarg de la nostra existència. L’esport desenvolupa i fomenta molts valors.
Us atreviu a ambientar les vostres creacions representant algun dels valors de l’esport?
6 – JURAT. El jurat que designa el Consell Esportiu del Gironès, determinarà els cinc primers
classificats de cada modalitat. El jurat podrà declarar desert el Concurs. El veredicte serà
inapel·lable.
7 – GUARDONATS. Els tres primers classificats/des de cada modalitat i categoria, seran
premiats amb un trofeu i un obsequi. El quart i cinquè, rebran un obsequi. Tots els finalistes
obtindran un diploma de participació.
Per altra banda, s’atorgarà el premi especial. A aquest premi hi podran optar tots els centres
educatius que hagin participat al Concurs, amb un mínim d’un 60% dels seus alumnes
matriculats a l’etapa educativa en qüestió (primària o secundària). El premi es resoldrà
mitjançant un sorteig i correspondrà a un lot de material esportiu fungible, a adquirir abans de
final de curs.
8 – TERMINIS. La data límit per la presentació dels treballs serà el divendres 28 de gener de
2022. L’acte de lliurament dels guardons tindrà lloc el dilluns 14 de febrer de 2022 a les 18.00
hores, a la Factoria Cultural Coma Cros de Salt.
9 – ALTRES. El Consell Esportiu del Gironès citarà el nom de l’autoria sempre que es faci ús de
la seva obra. Aquesta utilització sempre serà dins de l’àmbit esportiu i/o cultural, en el marc de
la comarca del Gironès, sense obtenir-ne cap contraprestació.
La participació en totes les modalitats del Concurs Cultural i Esportiu implica l’acceptació íntegra
d’aquestes bases. L’incompliment d’alguna d’elles, comportarà la no acceptació del treball.

