III CONCURS DE PESSEBRES i ARBRES
DE NADAL de roses_2009
ajuntament de roses

BASES DEL
CONCURS

Pel fet de presentar-se al concurs, els participants donen la seva autorització per ser fotografiats juntament amb el pessebre i/o l’arbre de Nadal amb el qual es concursa, així com per
difondre les fotografies en els mitjans de comunicació que l’Ajuntament cregui oportuns.
5) El jurat:

1) Objecte del concurs:

El jurat d’aquest premi estarà presidit per l’alcaldessa de Roses, i en formaran part, com a
vocals, el regidor d’Esports, Festes i Joventut, un membre del Departament d’Esports,
Festes i Joventut de l'Ajuntament i un o més representants dels artistes locals de Roses.
Actuarà com a secretari un dels vocals.

L'objecte d’aquest concurs és la selecció d’un pessebre i/o un arbre de Nadal.

6) Criteris de valoració:

2) Participants:

A l’hora de valorar els pessebres i arbres es tindran en compte aspectes com l’originalitat,
la complexitat en l’elaboració, les tècniques i els materials emprats.

El concurs s’adreça a tots els habitants empadronats a Roses i es divideix, per a
cadascuna de les modalitats (pessebre i arbre), en les categories següents:
- Categoria infantil: fins a 14 anys
- Categoria juvenil: de 14 a 20 anys
- Categoria adults: a partir de 20 anys
- Categoria especial: pessebres i/o arbres confeccionats conjuntament per avis o
àvies i néts o nétes d’una mateixa família

Els participants poden concursar en una de les modalitats o en totes dues, amb la
presentació d’una peça en cada cas.

7) Premis:
Categoria infantil: lot de llibres valorat en 100 2 i passi d’entrada gratuïta per al PIN de
Nadal 2009-2010.
Categoria juvenil: lot de llibres valorat en 100 2 i passi d’entrada gratuïta per a les activitats
culturals i/o lúdiques de pagament que organitzi l’Ajuntament de Roses al llarg de l’any 2010.
Categoria adults: lot de llibres valorat en 100 2 i passi d’entrada gratuïta per a les activitats
culturals i/o lúdiques de pagament que organitzi l’Ajuntament de Roses al llarg de l’any 2010.

3) Elaboració i materials dels pessebres i arbres:

Categoria especial: lot de llibres valorat en 100 2, passi d’entrada gratuïta per al PIN de
Nadal 2009-2010 i passi d’entrada gratuïta per a les activitats culturals i/o lúdiques de pagament que organitzi l’Ajuntament de Roses al llarg de l’any 2010.

Caldrà elaborar el pessebre o l’arbre a la llar dels participants. Els materials seran de lliure
elecció, tot i que es valorarà més l’ús de materials reciclables, així com els elements ornamentals i figuratius realitzats pels mateixos concursants.

9) Veredicte del jurat:

4) Inscripcions i terminis:
El termini d'inscripció finalitza el proper 14 de desembre, a les 14 h. Les inscripcions es
faran al Servei d’Atenció al Ciutadà (SAC) de l’Ajuntament de Roses (pl. de Catalunya, núm.
12, planta baixa), de 9 a 14 h. Per formalitzar la inscripció cal omplir una butlleta amb el/s
nom/s del/s concursant/s, modalitat/s i categoria en la qual participen, adreça i telèfon de
contacte.
El dijous 17 de desembre el jurat passarà a avaluar els pessebres i arbres per totes les llars
inscrites (prèviament s’avisarà els participants del moment del dia en què es passarà pel
seu domicili).

El veredicte del jurat serà inapel·lable i es farà públic el dia 18 de desembre de 2009, a les
19 h, a la Sala d’Actes de l’Ajuntament de Roses.
El concurs podrà quedar desert si així ho estima el jurat.
11) Acceptació de les Bases:
La participació en el concurs representa l’acceptació d’aquestes bases. Qualsevol aspecte
no previst serà resolt pel jurat.
Per a més informació, podeu trucar al 972 25 24 00 (Departament d’Esports, Festes i Joventut)

