CONCURS DE DIBUIX INFANTIL 2020

BASES DEL CONCURS DE DIBUIX NADAL 2020
GERÈNCIA TERRITORIAL METROPOLITANA SUD
Els meus desitjos per a l’any 2021
Participació
Hi poden participar tots els fills i nets dels professionals
de l’Hospital Universitari de Bellvitge, l’Hospital de
Viladecans, els CAP, consultoris locals, unitats o
serveis d’Atenció Primària Costa Ponent.
Hi ha tres categories per edats:
• fins a 3 anys
• de 4 a 7 anys
• de 8 a 12 anys
Característiques de les obres
La temàtica d’aquest any és:
• Els meus desitjos per a l’any 2021
L’obra s’ha de realitzar en format DIN A4 (21 x 29,7 cm)
La tècnica és lliure.
En el mateix dibuix s’han d’incloure les següents
dades de l’autor/a:
• Nom
• Edat
• Població

En el correu ha de constar, a més:
• Assumpte del correu: Concurs de dibuix Nadal
• Títol de l’obra
• Categoria (edat)
• Nom i cognoms del nen/a
• Nom i cognoms del professional de l’hospital,
CAP, consultori local, unitat o servei d’Atenció
Primària Costa Ponent.
• Telèfon de contacte
Jurat
El jurat estarà format per tres persones de cada àmbit
assistencial i el seu veredicte serà inapel·lable.
Premis
Hi ha un premi per categoria i àmbit assistencial.
El lliurament de premis es farà en un data a concretar del
mes de desembre de 2020.

Període de presentació

Les obres premiades s’exposaran a diferents espais dels
centres participants.

Del 19 de novembre al 9 de desembre de 2020

Exposició

Entrega de les obres
Els dibuixos dels fills del professionals de l’HUB s’ha
d’enviar per correu electrònic a:
comunicacio.bellvitge@bellvitgehospital.cat en format
imatge (jpg, png, pdf...).
Els dibuixos dels fills dels professionals de l’Hospital de
Viladecans s’han d’enviar per correu electrònic a:
comunicació.hv@gencat.cat
Els dibuixos dels fills dels professionals d’Atenció
Primària Costa de Ponent s’han d’enviar per correu
electrònic a: gerencia.cp.ics@gencat.cat

Els dibuixos es penjaran dels arbres de Nadal que es
posaran a l’entrada principal de l’HUB i al vestíbul de
Consultes Externes.
Es farà una publicació electrònica amb tots els dibuixos
per compartir amb els professionals de la Gerència
Metropolitana Sud.
La participació en aquest concurs implica l’acceptació d’aquestes bases.

