
Concurs de dibuix Reixos de Lleida

Dades personals (tots els camps obligatoris)

Nom i cognoms Data naixement

Adreça PoblacióCodi postal

Centre educatiu Població

Curs Grup Persona de contacte del centre

Correu electrònic Telèfon

Correu electrònic Telèfon

Bases del concurs

L’Associació dels Reis Mags de Lleida convoca el Concurs 
de dibuix Reixos de Lleida per als nens i nenes de primària 
amb l’objectiu de potenciar la creativitat amb la il·lusió de la 
festa dels Reixos:

1. Podran participar en aquest concurs els/les alumnes dels 
centres educatius de Lleida a través de les següents 
categories:

• Premi Màrius Carretero a educació 1r de primària.

• Premi Agustí Mestre a educació 2n de primària.

• Premi Escola Ermengol a educació 3r de primària.

• Premi Víctor Pérez Pallarés a educació 4t de primària.

2. S’estableix un primer premi i un accèssit per a cadascuna 
de les quatre categories.

3. Els dibuixos tindran com a tema els Reixos de Lleida.

4. Les obres presentades seran individuals, originals i 
inèdites i no han d’haver estat guardonades en altres 
concursos.

5. Els originals es presentaran dibuixats en l’anvers 
d’aquest full i es poden realitzar per mitjà de qualsevol 
tècnica: llapis de colors, ceres, collage, etc. A la web 
dels Reixos de Lleida es poden descarregar més fulls: 
reismagslleida.org

6. Cal omplir tots els camps amb les dades personals del 
nen o la nena i del centre educatiu on estudia.

7. Cada centre educatiu, adjuntarà a la totalitat de dibuixos 

presentats un llistat on s’indiquin els cursos i grups que 
participen, amb el nombre de treballs per curs i grup.

8. Els treballs es poden presentar, fins el 5 de desembre 
(inclòs o el dia immediatament anterior, en el cas que 
aquest coincideixi en dia festiu), a la Regidoria de 
Cultura de l’Ajuntament de Lleida, a l’Av. Blondel, 
núm. 64, de 8 a 14 h. Els treballs presentats fora de 
termini no seran admesos.

9. El veredicte es farà públic a mitjans de desembre a 
través dels mitjans de comunicació, a la nostra web i 
personalment als centres participants. Els/les nens/es 
guanyadors/es rebran un regal de l’Associació dels Reis 
Mags de Lleida en el decurs de l’acte de lliurament de 
premis que tindrà lloc durant la primera quinzena del 
mes de gener, a la seu de l’Associació.

10. Es realitzarà una exposició dels originals presentats a la 
Sala d’Exposicions de l’Associació Cultural Res Non 
Verba amb les dates que s’anunciaran a les nostres 
xarxes socials.

11. El jurat estarà format per artistes i membres de 
l’Associació del Reis Mags de Lleida. El seu veredicte 
serà inapel·lable.

12. L’entitat organitzadora podrà reproduir imatges de les 
obres premiades. Els treballs seran retornats als centres 
educatius un cop finalitzat el lliurament de premis. 

13. El fet de prendre part en aquest concurs suposa 
l’acceptació d’aquestes bases.

@reis_mags_de_lleidareismagslleida.org

Els nostres col·laboradors

MARIANO GOMÀ
Mecenes personal

CELESTÍ ROCA
Mecenes personal
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