
 
 
 
 
BASES DEL II CONCURS DE DIBUIX FIRA MOTOPASSIÓ ROSSELLÓ  
 
 

PATROCINAT PER:    i   
 

 
Amb motiu de la celebració de la Fira MotoPassió Rosselló 2011, L´Ajuntament de Rosselló 
juntament amb el CEIP la Rosella, convoquen el II Concurs de Dibuix amb el patrocini de 
Juguetoon Lleida i  Plusfresc 
 
BASES 
 
1.- Modalitat i participació:  El concurs és obert a tots els nens i nenes, d´entre 6 i 12 anys.  
S´estableixen dues categories: 
 
Primera categoria.- de 6 a 9 anys 
Segona categoria.- de 10 a 12 anys 
 
2.- El tema del concurs: la Fira MotoPassió Rosselló.  
 
3.- Documentació : Cada participant pot presentar un màxim d´un dibuix en Dina 4 i portarà en un 
sobre tancat apart el seu nom, cognom, adreça i telèfon de contacte  
 
4.- El jurat: Estarà format pel regidor d´Educació de l´Ajuntament de Rosselló, la Directora del 
CEIP La Rosella, el President del motoclub Tribu Deskontrol i el director de Fira MotoPassió 
Rosselló. 
 
5.- Lloc i termini de presentació:  
Els dibuixos es faran en horari escolar i el centre els farà arribar a l´Ajuntament abans del dia 18 
de març de 2011. 
 
6.- Premis: Es lliurarà un premi per categoria.  
El premi és “SORPRESA JUGUETOON”  
 
7.- Participants: Tots els participants tindran un obsequi del Plusfresc de Lleida. 
 
8.- Lliurament de premis:  
La decisió del jurat es farà pública a la web de l´Ajuntament de Rosselló el dia 24 de març de 2011. 
El lliuramente de premis tindrà lloc, a les 19 hores del dia 27 de març de 2011, a l´estand de 
l´Ajuntament de Rosselló, a la Fira MotoPassió Rosselló. 
 
9.- Drets sobre els dibuixos: 
Els dibuixos premiats passaran a ser propietat de l´Ajuntament de Rosselló, el qual es reserva el 
dret a fer-ne ús. Els dibuixos no premiats es podran recollir a petició de l´autor, a l´Ajuntament de 
Rosselló a partir de 28 de març de 2011. 
 
10.- Acceptació de les bases: El fet de participar en el concurs suposa el coneixement de les bases i 
la seva plena acceptació. 
 
 


