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El fet de participar en aquest concurs implica l’acceptació
d’aquestes bases reguladores. Qualsevol detall no previst serà
resolt per l’organització.
1. ORGANITZACIÓ
El concurs de “Nadales i Poemes Els Trullols Parc 2020” està
organitzat per l’Associació d’Empresaris Els Trullols Parc (CIF
G-65560682) amb seu al C/Josep Comas i Solà, 27 baixos, de
Manresa.
2. FUNCIONAMENT
Els participants hauran d’escriure un poema relacionat amb
el Nadal. El poema podrà incloure algun dibuix. La tècnica
de pintura és lliure (ceres, aquarel·la, llapis,) i la d’escriptura
també( a mà o a màquina) sempre que s’adapti al format de
foli DIN A4.
3. PARTICIPANTS I CATEGORIES
Es poden presentar al concurs de poemes de Nadal els majors
de 12 anys:
1ª Categoria: Participants a partir de 12 anys.
Es proclamaran 3 guanyadors/es (1r, 2n i 3r premi).
4. LLOC, TERMINI I CONDICIONS PER LA PRESENTACIÓ
Seran participacions vàlides tots aquells poemes presentats
entre el 1 de desembre del 2020 i el 22 de gener de 2021,
juntament amb les següents dades:
Nom i cognoms, edat, curs, escola, adreça i població de l’autor.
Telèfon i correu electrònic.
Les dades de cada poema han d’aparèixer al revers del dibuix,
per facilitar una tria i selecció anònima.
Es poden presentar en qualsevol dels establiments de la zona
d’Els Trullols Parc inclosos en la següent llista:
- Carrefour
- Bureau Vallée
- Multicinemes Bages Centre
- El Farolillo / El Farolillo Express
També es poden presentar els poemes al local de l’Associació
d’Empresaris Els Trullols Parc (C/Josep Comas i Solà, 27
baixos, 08243 Manresa) abans del 22 de Gener de 2021. Els
poemes que s’enviïn per correu, només s’admetran a concurs
si es reben al local de l’Associació, com a màxim el dia 22 de
gener del 2021. Quedaran exclosos i no s’admetran els poemes
presentats posteriorment.

· Els poemes han de ser originals i inèdits, i no suposaran, en tot
o en part, copia o plagi d’obres d’altres poetes. Els treballs es
realitzaran en cartolines o altres materials, mida DIN A4.
· No entraran en concurs aquells treballs amb una temàtica,
mida, presentació, etc. que no s’ajusti a allò recollit en aquestes
bases.
5. PREMIS
Cada guanyador o guanyadora rebrà un premi.
1r premi: 1 pernil, 1 lot de torrons, 2 ampolles de vi, 2 ampolles
de cava.
2n premi: 1 lot de torrons, 2 ampolles de vi i 2 ampolles de cava.
3r premi: 1 lot de torrons, 1 ampolla de vi i 1 ampolla de cava.
L’entrega de premis es donarà a conèixer unes setmanes
després de la finalització del termini a la web
www.elstrullolsparc.cat i a les xarxes socials d’Els Trullols Parc.
6. JURAT
L’òrgan encarregat de proclamar els guanyadors dels premis
serà un jurat composat de la següent forma:
Membres de l’Ajuntament de Manresa.
Membres socis de l’Associació d’Empresaris d’Els Trullols.
Membres relacionats amb la comunitat artística de la ciutat i un
representant del patrocinador Carrefour.
La selecció dels guanyadors/es del concurs es durà a terme de
forma anònima.
La decisió del jurat serà inapel·lable i, un cop s’hagi pres
aquesta decisió, es contactarà directament amb els guanyadors
per que puguin comparèixer el dia de l’entrega de premis.
7. ELS POEMES
Els poemes premiats quedaran en poder de l’Associació
d’Empresaris d’Els Trullols, reservant el dret de publicació i
sempre mencionant l’autor.
8. DEVOLUCIONS
Els poemes no premiats es podran recollir al local de
l’Associació d’Empresaris d’Els Trullols Parc, al C/Josep Comas
i Solà, 27 baixos, en l’horari d’atenció (de 15h a 18h de dilluns
a divendres).

Dibuix Nadales
El fet de participar en aquest concurs implica l’acceptació
d’aquestes bases reguladores. Qualsevol detall no previst serà
resolt per l’organització.
1. ORGANITZACIÓ
El concurs de “Nadales i Poemes Els Trullols Parc 2020” està
organitzat per l’Associació d’Empresaris Els Trullols Parc (CIF
G-65560682) amb seu al C/Josep Comas i Solà, 27 baixos, de
Manresa.
2. FUNCIONAMENT
Els participants hauran de fer un dibuix amb un motiu relacionat
amb el Nadal. El dibuix podrà incloure text en forma de poesia o
poema. La tècnica és lliure (ceres, aquarel·la, llapis, etc) sempre
que s’adapti al format de foli DIN A4.
3. PARTICIPANTS I CATEGORIES
Es poden presentar al concurs de nadales tots aquells nens
i nenes amb edats entre 7 i 12 anys, dividits en les següents
categories:
1ª Categoria: Participants entre 7 i 8 anys d’edat.
2ª Categoria: Participants entre 9 i 10 anys d’edat.
3ª Categoria: Participants entre 11 i 12 anys d’edat.
Per cadascuna de les categories es proclamaran
3 guanyadors/es (1r, 2n i 3r premi).
4. LLOC, TERMINI I CONDICIONS PER LA PRESENTACIÓ
Seran participacions vàlides tots aquells dibuixos presentats
entre el 1 de desembre del 2020 i el 22 de gener de 2021,
juntament amb les següents dades:
Nom i cognoms, edat, curs, escola, adreça i població de l’autor.
Telèfon i correu electrònic del pare/mare/tutor.
Les dades de cada dibuix han d’aparèixer al revers del dibuix,
per facilitar una tria i selecció anònima.
Es poden presentar en qualsevol dels establiments de la zona
d’Els Trullols Parc inclosos en la següent llista:
- Carrefour
- Bureau Vallée
- Multicinemes Bages Centre
- El Farolillo / El Farolillo Express
També es poden presentar els dibuixos al local de l’Associació
d’Empresaris Els Trullols Parc (C/Josep Comas i Solà, 27 baixos,
08243 Manresa) abans del 22 de Gener del 2021. En el cas
dels dibuixos que s’enviïn per correu, només s’admetran a
concurs aquells que es rebin al local de l’Associació, com a
màxim el dia 22 de Gener del 2021. Quedaran exclosos i no
s’admetran els dibuixos presentats posteriorment.

info@elstrullolsparc.cat
Tel. 93 877 41 56
· Els dibuixos han de ser originals i inèdits, i no suposaran, en
tot o en part, copia o plagi d’obres d’altres artistes. Els treballs
es realitzaran en cartolines o altres materials, mida DIN A4.
· No s’admetrà l’escanejat o la utilització de fotografies o
imatges d’altres autors ni dissenys que incloguin marques
comercials.
· Tampoc seran admesos aquells treballs en els quals figurin
imatges de persones que siguin identificables, ja siguin actuals
o de èpoques anteriors.
· No entraran en concurs aquells treballs amb una temàtica,
mida, presentació, etc. que no s’ajusti a allò recollit en aquestes
bases.
5. PREMIS
Cada guanyador o guanyadora rebrà un dels premis acordats.
Els premis per la primera posició de cada categoria seran
bicicletes, els de la segona posició seran auriculars sense fil
i els de la tercera seran pilotes de bàsquet.
L’entrega de premis es donarà a conèixer unes setmanes
després de la finalització del termini a la web
wwww.elstrullolsparc.cat i a les xarxes socials d’Els Trullols Parc.
6. JURAT
L’òrgan encarregat de proclamar els guanyadors dels premis
serà un jurat composat de la següent forma:
Membres de l’Ajuntament de Manresa.
Membres socis de l’Associació d’Empresaris d’Els Trullols.
Membres relacionats amb la comunitat artística de la ciutat i un
representant del patrocinador Carrefour.
La selecció dels guanyadors/es del concurs es durà a terme de
forma anònima.
La decisió del jurat serà inapel·lable i, un cop s’hagi pres
aquesta decisió, es contactarà directament amb els guanyadors
per que puguin comparèixer el dia de l’entrega de premis.
7. ELS DIBUIXOS
Els dibuixos premiats quedaran en poder de l’Associació
d’Empresaris d’Els Trullols, reservant el dret de publicació i
sempre mencionant l’autor.
8. DEVOLUCIONS
Els dibuixos no premiats es podran recollir al local de
l’Associació d’Empresaris d’Els Trullols Parc, al C/Josep Comas
i Solà, 27 baixos, en l’horari d’atenció (de 15h a 18h de dilluns
a divendres).

