CONCURS DE DIBUIX 50 ANYS DEL CLUB CAR
Abril 2021

L’any 2020 es va complir el 50 aniversari del Club CAR de Sant Tomàs, i a causa de la situació
sanitària n’hem posposat la celebració fins enguany. Amb motiu d’aquesta celebració, hem
volgut convocar un concurs de dibuix.

BASES
1. Podran participar en el concurs totes les persones ateses actualment a qualsevol servei de
Sant Tomàs. La participació haurà de ser individual i s’acceptarà un màxim d’un dibuix per
persona.
2. El format és A4 i la tècnica lliure, preferentment utilitzant color. Darrere del dibuix hi ha
de constar un pseudònim.
3. El dibuix ha de tractar sobre què és i què representa el Club CAR per la persona atesa, i
per elaborar-lo es pot pensar en alguna d’aquestes preguntes: què ha suposat per tu el Club
CAR?, com et fa sentir el Club CAR?, com t’imagines una emoticona del Club CAR?, què és el
que més t’agrada del Club CAR? (diversió, fer salut, l’amistat...).
4. Els dibuixos es lliuraran al servei on sigui atesa la persona dins d’un sobre abans del dia 31
de maig de 2021. Al mateix sobre s’hi dipositarà un nou sobre on hi constarà el nom i
cognoms de l’autor o autora amb què es correspon cada pseudònim.

5. Un jurat triarà el dibuix guanyador i 2 finalistes d’entre totes les propostes rebudes. El jurat
estarà format per: Gerard Pujol, del Centre Ocupacional i guanyador del certamen artístic
Balcó de les Arts 2020 de la Fundació Setba, Anna Freixas, responsable d’Autèntic.cat, l’estudi
d’Art i Disseny de Sant Tomàs, Pilarín Bayés, ninotaire, Antoni Ramírez, president de Sant
Tomàs i representant de les famílies del Club CAR, i Jordi Tió, responsable del Club CAR.
6. El veredicte del jurat es donarà a conèixer durant el mes de juny de 2021.
7. Es lliurarà un reconeixement a la persona guanyadora i a les dues persones finalistes.
8. La presentació de les composicions originals pressuposa l’acceptació de les bases i dels drets
i les obligacions que se’n deriven.
9. Sant Tomàs es reserva el dret d’utilitzar el dibuix premiat i els finalistes per a la difusió del
50 aniversari del Club CAR, tant en suport físic com digital així com quan ho cregui oportú,
fent-hi constar el nom de la persona guanyadora o finalista sempre que sigui possible.
10. La persona guanyadora i les finalistes accedeixen a la publicació de fotos seves en els
diferents canals de comunicació de Sant Tomàs així com en mitjans de comunicació.
11. El jurat podrà resoldre aquells aspectes no contemplats en aquestes bases.

