En commemoració del 75è aniversari dels Manaies de Girona, La Confraria de
Jesús Crucificat- Manaies de Girona, en col·laboració amb l’Ajuntament de
Girona/La Caseta de la Devesa, convoca el

CONCURS DE CARTELLS DE SETMANA SANTA
adreçat a tots els centres d’Educació Primària de la ciutat de Girona.
Bases del concurs
1. Podran participar en el concurs tots aquells nen i nenes que cursin cicle mitjà o
superior d’Educació Primària a qualsevol centre d’Educació Primària de la ciutat
de Girona. L’autoria del cartell haurà de ser individual i l’obra rigorosament
original i inèdita.
2. L’obra guanyadora del concurs serà la imatge del cartell de la Setmana Santa de
2016 dels Manaies de Girona.
3. Cada alumne podrà presentar només una única obra.
4. Les obres presentades hauran de complir els següents requisits formals:
4.1

Les obres hauran de ser bidimensionals, presentades sobre un suport
flexible (paper o cartolina) i han de ser susceptibles de ser escanejades.

4.2

El format de la imatge ha de ser un DIN A 3 treballat en sentit
vertical.

4.3

La tècnica per treballar la imatge és lliure sempre que permeti el seu
escaneig.

4.4

El número de tintes utilitzades és a criteri de l’autor.

4.5

La imatge no ha de portar text.

4.6

Darrere de cada obra hi haurà de constar
El nom i cognoms de l’autor.
Data de naixement i curs.
Escola a la qual pertany l’alumne.

4.7

El tema de les obres haurà de fer referència, naturalment, a la Setmana
Santa gironina.

5. Les obres es realitzaran a l’escola entre el 10 de març i el 9 de maig de 2014,
passada la Setmana Santa, per facilitar la motivació dels artistes.
6. Es programarà una exposició de les obres presentades (o una selecció de les
mateixes segons el número de participants) a la Sala Municipal d’Exposicions de
la Rambla de la Llibertat de Girona del 23 de març al 12 d’abril 2015.
7. La inscripció al concurs s’ha de fer per escola, sigui quin sigui el nombre de
participants, i cal fer-la via e-mail entre l’u de setembre de 2013 i el 28 de febrer
de 2014.
Per inscriure-us al concurs, només cal que envieu un correu electrònic a l’adreça
75aniversari@manaies.org especificant les següents dades:
Nom de l’escola.
Nom del mestre/a responsable de l’activitat.
Adreça de correu electrònic i telèfon de contacte de la persona
responsable de l’activitat
Cursos i número de grups-classe que hi participaran.
Número aproximat d’alumnes que es preveu que hi participin per classe.
A partir del moment de la inscripció, es mantindrà la comunicació amb el
responsable del centre per facilitar la motivació de l’alumnat, i informar de tot
allò que faci referència al procés de selecció de finalistes i de l’elecció final del
cartell guanyador.
8. L’organització es reserva el dret de celebrar un acte oficial de presentació del
cartell guanyador, així com de publicar les obres finalistes o una selecció de les
mateixes.
9. El jurat del concurs estarà format per integrants de la Confraria de Jesús
Crucificat- Manaies de Girona responsables dels actes commemoratius del 75è
aniversari dels Manaies, així com també per docents i professionals de les arts
plàstiques.
10. El jurat es reserva el dret de declarar desert el premi.
11. La Confraria es reserva el dret de quedar-se els originals presentats a concurs. Si
es desestimés aquesta opció, les obres serien retornades a l’escola de la qual
procedissin les obres.
12. La participació en aquest concurs implica l’acceptació de les bases d’aquest
concurs per part dels participants i dels seus responsables.
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