
BASES PER AL I CONCURS DE DIBUIX CONFRARIA DE SANT JORDI 

 

PRIMERA. Podran participar totes les xiquetes i xiquets de Banyeres de Mariola dels nivells 
d’Ensenyament Infantil, Primària i Secundària.  

 

SEGONA. El tema versarà exclusivament sobre el nostre Patró Sant Jordi al nostre poble. Es 
valorarà la creativitat i l’originalitat. 

 

TERCERA. Els participants tindran llibertat de procediment i tècnica plàstica, sempre que no 
oferisca dificultats de reproducció. El format podrà ser tant vertical com horitzontal i el tamany 
del paper serà mínim A4. 

 

QUARTA. Els dibuixos es presentaran sense signar i aniran identificats amb un Títol o Lema.  Han 
d’anar acompanyats d’un sobre tancat, enganxat a la part posterior, a l’exterior del qual figurarà 
idèntic Títol o Lema. A l’interior del sobre haurà de constar el nom i cognoms de l’autor/a, data 
de naixement, domicili, telèfon i curs escolar. 

 

QUINTA. S’estableixen les següents categories, amb els següents premis: 

 

1a Categoria: 

Educació infantil, amb un únic premi per a aquesta categoria. 

 

2a Categoria: 

Educació primària, primer i segon curs, amb un únic premi per a aquesta categoria. 

Educació primària, tercer i quart curs, amb un únic premi per a aquesta categoria. 

Educació primària, cinqué i sisé curs, amb un únic premi per a aquesta categoria. 

 

3a Categoria: 

Educació secundària, primer i segon curs, amb un únic premi per a aquesta categoria. 

Educació secundària, tercer i quart curs, amb un únic premi per a aquesta categoria. 

 

SISENA. Els treballs, amb el sobre corresponent, es dipositaran el dissabte 10 i diumenge 11 
d’abril  de 11 h a 13 h  i divendres 16 d’abril  de 18:00 h a 21:00 h en la Seu de la Confraria de 
Sant Jordi. El termini de presentació de dibuixos finalitzarà el divendres 16 d’abril de 2021. 



 

SETENA. El jurat estarà format per la presidenta, secretaria i dos tècnics de dibuix de la Junta 
Directiva de la Confraria de Sant Jordi. 

 

HUITENA. El premi es comunicarà el dia 23 d’abril per via telefònica a les xiquetes i xiquets 
premiat i posteriorment es farà públic a través dels comptes oficials de la Confraria de Sant Jordi 
a les xarxes socials. 

 

NOVENA. La Confraria de Sant Jordi es reserva el dret de poder seleccionar els treballs 
guanyadors per a la seua publicació en el mitjà que considere oportú. 

 

DESENA. Les obres no premiades podran arreplegar-se en la Seu de la Confraria de Sant Jordi. 3 
mesos després de la comunicació dels guanyadors, els dibuixos que no s’hagen retirat es 
destruiran. La Confraria de Sant Jordi no es fa responsable dels desperfectes i/o extraviaments 
que fortuïtament pogueren produir-se al llarg de tot el procés. 

 

ONZENA. Els premis poden declarar-se deserts si així ho considera el jurat. El fallo del jurat és 
inapel·lable. 

 

DOTZENA. Els premis es lliuraran en un acte públic, si la situació de la pandèmia ho permet, al 
qual han d’assistir les guanyadores i guanyadors acompanyats dels seus pares o tutors. 
S’autoritza la publicació als mitjans de difusió i xarxes socials de la Confraria de Sant Jordi de les 
imatges de la ceremònia d’entrega de premis. La Confraria de Sant Jordi en compliment del 
Reglament (UE) 2016/679 i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades 
Personals i garantia dels drets digitals, aplicarà, tant en el moment de determinar els mitjans de 
tractament com en el moment del mateix tractament, mesures tècniques i organitzatives 
apropiades, concebudes per aplicar de manera efectiva els principis de protecció de dades, amb 
la finalitat de complir els requisits del Reglament i protegir els drets dels interessats. Solament 
seran objecte de tractament les dades personals que siguen necessàries per a cadascuna de les 
finalitats específiques del tractament. Aquesta obligació s’aplicarà a la quantitat de dades 
personals recollides, a l’extensió del seu tractament, al seu termini de conservació i a la seua 
accessibilitat.” 

 

TRETZENA. La participació en aquest concurs suposa la plena acceptació d’aquestes bases. 

 

Banyeres de Mariola, març de 2021. 

Organitza i patrocina: 

                                                      Confraria de Sant Jordi 


