BASES
Concurs
Dibuix Infantil
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Del 15 d’Octubre al 15 de Novembre de 2014

Organització
El Concurs de Dibuix del GREMI DEL MOTOR és una iniciativa agrupada dels comerciants de vehicles a
motor adherits al Gremi del Motor i compta:
Amb el suport del Departament de Comerç de la Generalitat de Catalunya a través del CCAM, l’Ajuntament
de Barcelona, Cator, Salón Ocasión de Fira de Barcelona.
I la col·laboració del Col·legi Oficial de Gestors Administratius de Catalunya, Staedtler, el Petit Liceu,
Gremimotor.com, Diari Sport i el Servei Català de Trànsit.

Finalitat:
Aquest concurs és una iniciativa dels comerciants de vehicles a motor, que vol promoure i apropar el
món del vehicle a motor als infants i les seves famílies.

Participants:
Obert a tots els infants de 3 a 12 anys

Temàtica
Els dibuixos hauran de representar un vehicle o qualsevol element relacionat amb la mobilitat segura
a motor. Per exemple: un dibuix d’un vehicle o vehicles (cotxes, motos, quads, furgonetes, camions),
elements relacionats amb mobilitat amb vehicles (carretera i vehicles, carrer i vehicles, ciutat i vehicles,
poble i vehicles), dibuix relacionat amb l’esport a motor, dibuix relacionat amb la seguretat vial...

El dibuix
Els dibuixos s’han de presentar en la plantilla facilitada pel punt de venda agremiat al Gremi del Motor.
Hauran d’estar fets a mà, mitjançant qualsevol tècnica artística. El dibuix ha d’ocupar la superfície de la
plantilla facilitada per l’organització, destinat al dibuix. En la plantilla figurarà el logo de l’establiment o
el seu segell, per a la seva identificació. Juntament amb la plantilla de dibuix, el punt de venda complimentarà un formulari per a la inscripció del concursant.

Presentació i Inscripció:
1. Per participar, cal buscar el distintiu del Gremi del Motor o el pòster del concurs en un establiment de
venda de vehicles agremiats.
2. En demanar informació per participar, l’establiment li facilitarà la plantilla del dibuix segellada en
les condicions anteriors i registrarà al concursant complimentant el formulari de dades que li facilitarà
l’organització.
3. Cal fer el dibuix i lliurar-lo a l’establiment i lliurar-lo com a màxim fins el dia 15 de novembre
Informem que exposarem tots els dibuixos dels concursants en l’espai que té el Gremi del Motor en el
Mercat del Vehicle d’Ocasió de Fira de Barcelona, atenent a l’espai disponible i al volum de dibuixos
presentats.

Presentació i termini màxim
La presentació es farà arribar a qualsevol establiment agremiat adherit, fins el dia 15 de novembre.

Criteris de selecció dibuixos guanyadors:
Els criteris de valoració per a la selecció dels treballs guanyadors i finalistes són:
· La qualitat artística i tècnica de l’obra, els elements visuals i la composició.
· L’encert en la representació temàtica de la mobilitat.
· L’originalitat de la proposta. Tots els treballs hauran de ser originals i d’autoria pròpia.

Categories
Hi ha previstes 3 categories de concursants, atenent a l’edat de l’infant: de 3 a 5 anys, de 6 a 8 anys, i
de 9 a 12 anys.
Per cada categoria hi haura 10 finalistes: primer, segon, tercer i els 7 restants; el que significa que hi ha
30 premis en el concurs.

Premis
El contingut de cada un dels premis es publicarà a la pàgina web de l’organització, on podeu consultar
una llista dels premis del concurs de dibuix, abans del dia 15 d’octubre. L’organització es reserva la
facultat d’esmenar millorant la llista de premis publicada abans del dia 15 d’octubre.

Avaluació dels dibuixos
El jurat seleccionarà i avaluarà els dibuixos i la seva decisió serà inapel·lable. Hi haurà 1er, 2on i 3er
guanyadors i la resta de finalistes de cada categoria.

Lliurament de premis als guanyadors del Concurs
L’organització contactarà amb la família de l’infant guanyador, a través de les dades facilitades a
l’establiment, en el moment del registre.

Protecció de dades
En omplir el formulari, s’informa al familiar que el formulari queda en mans de l’establiment comercial i
que SI/NO l’autoritza a la inclusió de les seves dades en la base de comercial. Així mateix, a requeriment
del Gremi del Motor, lliurarà les dades de contacte del concursant en cas de ser premiat i convocar-lo al
lliurament de premis previst pel dia 8 de desembre, a Fira de Barcelona.

Diploma de reconeixement
Els concursants premiats rebran un diploma de reconeixement il·lustrat per Roser Capdevila, que es lliurarà
en el decurs del mateix acte de lliurament dels premis del concurs i/o alternativament, en el punt de venda
on es va presentar el dibuix.

Autorització expressa
La participació en el concurs comporta l’autorització expressa per a la difusió de imatges i fotografies dels
premiats, encara que essent menor d’edat, i dels seus dibuixos, a través de la premsa o altres mitjans. Els
treballs presentats passaran a ser propietat del Gremi del Motor, que els usarà per a la seva exposició o per
altres fins que consideri convenients en la promoció del vehicle a motor.

Exposició de dibuixos
En funció de l’espai disponible i els dibuixos presentats, els dibuixos s’exposaran en el estand del Saló Ocasión de Fira de Barcelona, durant els dies que aquest estigui obert al públic. Els concursants que ens visitin
rebran com a obsequi la seva entrada pel Saló de la Infància i podran provar la pista de conducció per a
infants. L’organització disposa d’altres obsequis que lliurarà als infants, fins esgotar existències.

Bases presentades davant Notari
Les bases s’han dipositat en la Notaria G&G Notaris, del Sr. Sergi Gonzàlez Delgado.

Jurat
Farà l’avaluació dels dibuixos i la selecció dels guanyadors un jurat de 5 persones vinculades a l’organització
del Concurs.

Advertiment formal:
Per concursar, és imprescindible que en el dibuix hi figuri la identificació de l’establiment (segell o logo) i

Més informació:
Contacti amb qualsevol establiment
agremiat adherit al Gremi del Motor
o telefoni al Gremi del Motor 93 415 06 95,
o a Gremimotor.com 93 280 15 00
gremi@gremidelotor.org
www.gremidelmotor.org i www.gremimotor.com
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Participa-hi!
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