Lloc de recepció dels dibuixos
Casa del Parc Nacional de Boí
Ca de Simamet
C. de les Graieres, 2 · 25528 Boí (Alta Ribagorça) · Tel. 973 696 189
Casa del Parc Nacional d’Espot
C. de Sant Maurici, 5 · 25597 Espot (Pallars Sobirà) · Tel. 973 624 036
Centre d’Informació de Llessui
Ecomuseu Els Pastors de la Vall d’Àssua
Antigues escoles, s/n · 25567 Llessui (Pallars Sobirà) · Tel. 973 621 798
Centre d’Informació de Senet
La Serradora
C. del Port, 10 · 25553 Senet (Alta Ribagorça) · Tel. 973 698 232
Internet
http://parcsnaturals.gencat.cat/ca/aiguestortes
http://www.mapama.gob.es/es/red-parques-nacionales/nuestros-parques/aiguestortes/
Correus electrònics
info.aiguestortes@oapn.es
pnaiguestortes@gencat.cat

@pnaiguestortes

Dibuix portada: Oliver Serrano · Contraportada: Aleix Figuerola

XI concurs de dibuix naturalista

Activitats

XI concurs de
dibuix naturalista

Temàtica

Representar de manera realista o abstracta espècies del món vegetal i animal
o paisatges del Parc Nacional.

Els dibuixos han de ser inèdits i no haver
estat mai premiats.
Termini de presentació: fins el dia 30
d’abril de 2019.

Participants

Exposició i recollida

Alumnes de 5è i 6è de Primària.

Tècnica

Dibuix naturalista de caire realista o
abstracte amb tècnica lliure, presentat
en paper o cartolina DIN A-4.

XI concurs de
dibuix naturalista

Premis

Individuals:
· 1r premi: un ordinador portàtil
· 2n premi: una tablet
· 3r premi: un lot de material de dibuix
i de pintura
· Col·lectiu: per a la classe que presenti
el conjunt d’obres de més qualitat: una
estada de dos dies al Parc Nacional.
Els guanyadors seran avisats oportunament abans del lliurament de premis.
Lourdes Bargalló García

Lluc Molló Bellmunt

Per tal de divulgar els valors naturals i culturals del Parc
Nacional d’Aigüestortes i Estany de Sant Maurici, entre
els escolars de Cicle Superior d’Educació Primària, el Parc
Nacional convoca l’onzena edició d’aquest concurs de dibuix.

Nassereddine Jaber Azar

Daria Nicola Todorut
Sebastià Gheorge Pricop

Ainara Biera Gilabert
Roger Martí Querol

bases

Com participar-hi

Al revers del dibuix, s’hi indicarà el
títol del dibuix, el nom i el cognom de
l’autor/a, l’edat, el curs, el centre escolar,
el telèfon del centre i la localitat.
El màxim de treballs admesos per
alumne/a serà de dos.
La presentació dels dibuixos es farà de
forma classificada per cursos i, aquests,
per grups.

Els dibuixos premiats s’exposaran a les
cases del Parc de Boí i d’Espot, i el centre
d’informació de Senet, quedant en propietat de l’entitat organitzadora.
La resta podran ser recollits a les cases
del Parc o bé, si es demana, seran retornats per correu; en aquest cas, caldrà
enviar un sobre amb l’adreça del concursant degudament franquejat per a la
seva tramesa.
Els treballs que no siguin recollits en un
termini de 120 dies després de la finalització del període d’exposicions quedaran
en propietat de l’entitat organitzadora.
L’organització tindrà cura de la conservació dels dibuixos, però no es farà responsable dels desperfectes que de manera
involuntària s’hi puguin ocasionar.
La participació en aquest concurs suposa
la total acceptació d’aquestes bases.

Jurat

El jurat estarà format per:
· Directora-conservadora del Parc Nacional
· 1 dibuixant coneixedor del Parc
· 1 professor/a de dibuix llicenciat/ada en
Belles Arts d’un Institut d’Ensenyament
Secundari de la zona d’influència del Parc.
La decisió del jurat serà inapel·lable.

