EL NOSTRE CONCURS INFANTIL
“DIBUIXEM LA MERCÈ” FA 20 ANYS!!
Com cada any per les Festes de la
Mercè, Barna Centre en collaboració
amb l’ICUB, el Districte de Ciutat Vella i
l’Ajuntament de Barcelona, torna a
convocar tots els nens/es de Barcelona i
les seves escoles, a la 20a
20a edició del
Concurs Infantil “Dibuixem la Mercè”
Mercè”.
D’aquesta manera, volem fer d’aquest
concurs una eina per què els nostres
nens/es
coneguin
i
participin
activament en el marc de les festes de la
nostra ciutat i ens mostrin la seva
particular visió de la Festa Major de
Barcelona!

QUI POT PARTICIPAR-HI?
Poden participar-hi tots els nens i nenes de 3 a 12 anys, classificats en les següents categories:
Parvulari
- 1r Cicle de Primària
- 2n Cicle de Primària
- 3r Cicle de Primària
QUIN TEMA S’HA DE DIBUIXAR?
El tema genèric són les Festes de la Mercè.
CARACTERISTIQUES DELS DIBUIXOS:
Els dibuixos s’han de realitzar en un full mida DINDIN-A4.
Poden estar pintats amb qualsevol estil o tipus d’element (colors, ceres, retoladors, aquarelles i d’altres).
Tots els dibuixos hauran de portar al darrere:
a) Nom i cognom del nen o nena
b) Curs escolar i edat
c) Nom de l’escola a la qual pertanyen (o telèfon
particular si participa a títol individual)
PERIODE I LLOC DE LLIURAMENT:
Els dibuixos s’ entregaran a partir del 13 d’octubre (dilluns) fins al 24 d’octubre (divendres) a les oficines de
Barna Centre a l’A
Avinguda del Portal de l’Àngel, 7, 3rB (tel.93.318.77.44)
VEREDICTE
Barna Centre es posarà en contacte amb els guanyadors personalment o mitjançant les escoles a les quals
pertanyen i els convocarà al lliurament de premis.
PREMIS
Cada categoria serà premiada amb un 1r, 2n i 3r premi. Són, per tant 12 premis en total. Aquests premis,
consistiran en vals de compra a les botigues de Barna Centre per valor de:
- 1r premi
premi 150.150.- euros - 2n premi 100.
100.-euros - 3r premi 60.60.-euros.
Les escoles participants dels nens/es guanyadors dels primers premis també seran obsequiades amb un val pel
mateix import (150€) a bescanviar per llibres i/o material escolar. Els dibuixos guanyadors passaran a ser
propietat de Barna Centre.

