Es convoca el 1r concurs “Ets un SOL”
- dibuix a favor de la salut mental” (edició 2015)

BASES
1. ELS ORGANITZADORS
El concurs de dibuix a favor de la salut mental és una iniciativa del Sol del Solsonès i
compta amb el suport d’entitats públiques i privades de la comarca.
L’organització, formada per representants de l’entitat promotora, Sol del Solsonès, i les
entitats patrocinadores i col·laboradores del concurs i de la Nit Literària, regularà el
correcte desenvolupament del concurs i en resodrà els dubtes i consultes que puguin sorgir.
La participació al concurs és gratuïta i voluntària i comporta l’acceptació de les bases.
2. ELS OBJECTIUS DEL CONCURS
Aquest concurs és una acció que dóna suport a la salut mental i que pretén, mitançant una
activitat lúdica, original i creativa, estimular i sensibilitzar la societat sobre els problemes
que suposen les malalties mentals, així com lluitar contra la desestigmatització de les
persones que pateixen aquests tipus de malalties.

3. PARTICIPANTS
El concurs s’adreça a nens i nenes de 6 a 9 anys escolaritzats en algun centre educatiu amb
seu a la comarca del Solsonès, en les següents categories:
a. 6-7 anys
b. 8-9 anys
Queden expressament exclosos dels premis els nens i nenes que tinguin fins a un primer
grau de parentiu amb algun dels membres de les entitats organitzadores.
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4. INFORMACIÓ:
Es podran consultar la bases a la pàgina web: http://solsolsones.solsonae.cat
per a qualsevol consulta els interessats poden contactar enviant un
missatge per correu electrònic a: soldesolsones@yahoo.es
COMUNICACIÓ:

Amb la participació al concurs se n’accepten les bases i, per tant, queda autoritzada per
part dels concursants la reproducció total o parcial de les obres premiades, així com el
dret d’edició del dibuix.
5. EL SOL DEL SOLSONÈS COM A DINAMITZADOR
El Sol del Solsonès s’encarregarà de recollir els treballs als centre educatius i nomenarà
els membres del jurat.

6. TEMÀTICA, FORMAT I PRESENTACIÓ:
Els dibuixos s’han de presentar en un full de paper de color blanc, tamany DIN A4. Hauran
d’estar fets a mà, podent-se emprar qualsevol tècnica artística. El dibuix ha d’ocupar, com
a mínim, la meitat de la superfície del full de paper.
Els dibuixos hauran de contenir obligatòriamanet un SOL (representant del Sol del
Solsonès) i una frase o un text breu que resumeixi la idea de la il·lustració. Els
dibuixos hauran de ser d’inspiració pròpia.
ADREÇA D’ENVIAMENT DELS DIBUIXOS: l’original dels dibuixos seleccionats de cada
nivell (no còpia escanejada o fotocopiada) s’han de presentar abans del dia 19 d’octubre
de 2015 en un sobre tancat a l’adreça:

“1r concurs “Ets un sol”,
C. Josep Maria de Sagarra, 3 baixos
25280 Solsona
o bé a la secretaria
del seu centre educatiu
A la part del darrere del full hi ha de figurar el nom i els dos cognoms de l’autor, l’edat,
el curs i el nom del centre escolar al qual pertany. Els dibuixos rebuts sense qualsevol
d’aquestes dades seran descartats per part del jurat. Es recomana fer servir sobres amb
base de cartró.
Una vegada acabat el termini només s’admetran obres rebudes per correu postal amb un
segell oficial que evidenciï que s’han presentat dins del termini establert.
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7. CRITERIS DE SELECCIÓ I JURAT
Els criteris de valoració per a la selecció dels treballs guanyadors i finalistes són:





La idoneïtat temàtica d’aquestes bases
L’originalitat de la proposta. Tots els treballs hauran de ser originals i d’autoria
pròpia.
La qualitat artística i tècnica de l’obra, els elements visuals i la composició
La qualitat lingüística i comunicativa del text o frase.

El jurat estarà integrat per un mínim de tres persones.
La decisió del jurat serà inapel·lable.
Tots i totes les nenes que es presentin al concurs podran anar al teatre (de manera
gratuïta) el dia 24 d’octubre a les 20 hores, dia de la celebració de la Nit Literària i
Musical del Sol del Solsonès per tal de saber qui han estat els guanyadors del concurs, tot i
que s’avisarà amb antelació als cinc finalistes de cada categoria, els quals tindran un
diploma de reconeixement.
8. PREMIS
S’estableixen dues categories de premis per a l’alumnat participant, amb un sol premi per a
cada categoria.
a. Primera categoria (nens i nenes de 6 a 7 anys)
b. Segona categoria (nens i nenes de 8 a 9 anys

PREMI CATEGORIA A: un capgròs
PREMI CATEGORIA B: una entrada familiar al Zoo dels Pirineus

Observacions:




Els premis no podran ser bescanviats pel seu import en metàl·lic ni per cap altre premi
diferent als establerts en aquestes bases.
L’organització del concurs es reserva el dret de substituir els premis anteriorment descrits
per altres d’igual o superior valor, en cas de força major.
Els premis mai no podran quedar deserts.
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9. EXPOSICIÓ DELS DIBUIXOS GUANYADORS I FINALISTES
Els dibuixos dels guanyadors i finalistes escollits pel jurat s’exposaran durant la Nit
Literària de Solsona al Teatre Comarcal.
Els originals dels dibuixos, tant els premiats com els no premiats, no es retornaran en cap
cas i passaran a formar part de la col·lecció del Sol del Solsonès.
10.ACCEPTACIÓ DE LES BASES

Els organitzadors del concurs es reserven el dret de modificar aquestes bases en qualsevol
moment per motius de força major.
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