BASES DEL XVI CONCURS DE CREACIÓ DEL CARTELL DE SA RUA DE
MARRATXÍ
Sa Rua de Marratxí 2021 consistirà en un concurs de fotografies i vídeos de
desfresses que es publicaran a través de les xarxes socials oficials de l’Ajuntament
de Marratxí.
Primera: convocatòria i categories
a) L’Ajuntament de Marratxí convoca un concurs per a la creació del cartell de Sa
Rua 2021, la qual tindrà lloc el dissabte dia 6 de febrer de 2021 de forma
telemàtica.
b) Hi podran participar els nins i nines que cursin els estudis de 5è i 6è de primària
en els centres educatius del municipi de Marratxí, siguin públics, privats o
concertats.
Segona: treballs, data màxima de realització i recollida
a) Cada participant podrà presentar un únic dibuix realitzat en cartolina o paper
tamany DIN A-3 en format vertical (29,7 cm d’amplària per 42 cm d’alçada). S’ha
de reservar un espai mínim de 4 cm a la part inferior, per incloure els diferents
logotips dels organitzadors i patrocinadors. S’acceptarà qualsevol tipus de
tècnica. Cap treball podrà anar emmarcat o amb muntatge especial. El treball no
pot incloure els colors daurat ni platejat, tampoc es poden inserir materials com
purpurina, cotó, teles o paper aferrat.
b) Els treballs hauran de dur escrit en el seu revers, a la fitxa facilitada per
l’Ajuntament, i amb lletra molt clara, les següents dades: centre escolar, curs,
edat, nom i llinatges de l’alumne.
c) Els dibuixos que no incloguin totes aquestes dades seran eliminats, així com
aquells que no tinguin per tema l’assenyalat en aquestes bases. Tan sols es
podran presentar aquells que s’hagin realitzat amb la respectiva tutoria del
professor del centre docent.
d) Cada alumne participant ha de presentar full emplenat i signat (Annex I) per part
del tutor legal manifestant si autoritza o no que es publiquin el nom i llinatges,
edat i curs així com també la imatge del menor (en el cas de ser premiat).
En el cas de no autoritzar-ho sols es publicarà el nom del centre escolar de
procedència.
e) El dilluns 11 de gener de 2021 personal de l’Àrea de Cultura passarà pels centres
escolars a recollir les obres participants a aquest concurs.
Tercera: premis
a) 1r Premi: Rellotge polsera d’activitat
b) 2n Premi: Power Bank per a mòbil o tablets
c) 3r Premi: Auriculars amb micròfon multimèdia
PER DEFERÈNCIA DE:

a) Les obres premiades passaran a ser propietat de l’Ajuntament de Marratxí, el
qual se’n reserva el seu ús posterior.
b) L’obra guardonada amb el Primer Premi serà la utilitzada com a cartell
anunciador de Sa Rua de Marratxí 2021.
c) El jurat, endemés dels tres primers premis, farà una selecció dels treballs
presentats, tots ells formaran part d’una exposició virtual que l’Ajuntament de
Marratxí organitzarà mitjançant les seves xarxes socials.
d) Es lliurarà un obsequi de reconeixement per la seva condició de finalistes als
concursant que hagin estat seleccionats.
Quarta: Composició del Jurat
President:
- Sr. Miquel Cabot Rodríguez, Batle de l’Ajuntament de Marratxí.
Secretari:
- Sr. Josep Ramis Salamanca, Regidor de l’Àrea de Cultura, Ceràmica i Patrimoni
Històric de l’Ajuntament de Marratxí.
Vocals:
- Sra. Aina Amengual Marí, Regidora de l’Àrea d’Educació de l’Ajuntament de
Marratxí.
- Sr. Carlos Castells González, Director de Comunicació de l’Ajuntament de
Marratxí.
-

Sr. Toni de la Mata, artista plàstic.

Cinquena: decisió del jurat i concessió dels premis
a) El jurat actuarà col·legiadament i prendrà els acords per majoria de vots. La
decisió del jurat serà inapel·lable. Es valorarà l’adequació del nivell del dibuix i la
forma de representació de l’autor/a conforme amb la seva edat.
b) La data de reunió dels membres del jurat serà el dimarts 12 de gener de 2021, a
les 12 h, a la Casa de la Vila.
c) L’exposició virtual de les obres premiades i seleccionades (amb centre escolar,
curs, edat, nom i llinatges de l’alumne) serà a partir del dijous dia 21 de gener de
2021 a les xarxes socials de l’Ajuntament de Marratxí.
d) L’Àrea de cultura comunicarà als centres escolars participants el nom dels
alumnes premiats i seleccionats, també es posarà en contacte amb els premiats per
tal de fer-los entrega dels respectius premis.

