CONCURS DE DIBUIX A LES XARXES SOCIALS
“EXPLICA’NS QUÈ FAS?”
(TOT AQUEST TEMPS A CASA)

BASES
El concurs es regeix per les bases següents:

1. Tema
Explica’ns amb un dibuix que fas tot aquest temps d’aïllament a casa. Pots
dibuixar coses divertides que has viscut aquests dies, quins jocs t’has
inventat, quines coses fas amb la família...
Si, a més a més, aquestes coses que fas són temes relacionats amb el Port que
has fet o inventat sense sortir de casa, el teu dibuix tindrà més possibilitats
de ser premiat.
Atès que es tracta d’un concurs del Port de Tarragona ha de recollir motius
relacionats amb el Port, el mar, la pesca, els vaixells, les grues, les
mercaderies, els edificis emblemàtics del Port, etc.
2. Requisits generals
Es podran presentar com a màxim 2 obres per participant. L’edat mínima per
participar és de 3 anys (amb permís i/o signatura dels pares) i el límit
màxim d’edat és de 12 anys (signatura responsable de l’autor/a).
El fet de participar en aquest concurs comporta acceptar totalment aquestes
bases.

3. Requisits formals

La persona adulta que pengi el dibuix a les xarxes socials ha de seguir les
xarxes socials del Port de Tarragona. Aquesta mesura s’aplica perquè
l’organització pugui contactar amb ella per comunicar que ha estat la
persona guanyadora.(D’aquesta manera, la persona guanyadora serà
contactada pa través de les xarxes socials).

4. Requisits tècnics
El dibuix ha de tenir qualsevol dels formats (arxius .jpg .png etc.) per poder ser
publicat a les xarxes socials.
El dibuix ha d’incloure un títol, edat de l’autor/a i població on resideix, en el terç
inferior del dibuix.
5. Calendari del concurs
El termini de presentació de les propostes comença el 20 de març de 2020 i
acaba el 30 de març del 2020, ambdós inclosos.
La deliberació del jurat serà el 31 de març de 2020.
La comunicació dels premis serà per web i xarxes socials l’1 d’abril de
2020.
6. Presentació i lliurament
Les obres s'han de publicar en les diferents xarxes socials del Port.
Twitter @PortdeTarragona
Penjar el dibuix, explicar-lo breument (el contingut, la tècnica pictòrica, etc.) i
posar el hashtag #dibuixPortTarragona
Facebook @PortTarragona
Penjar el dibuix, comentar-lo breument (el contingut, la tècnica pictòrica, etc.) i
etiquetar el @PortTarragona (comprovar que la publicació és pública per poderhi accedir) o Missatge al compte oficial @PortdeTarragona
Instagram #dibuixPortTarragona
Penjar el dibuix, explicar-lo breument (el contingut, la tècnica pictòrica, etc.) i
posar el hashtag #dibuixPortTarragona

El Port de Tarragona farà una exposició virtual al web PortTarragona.Cat a la
pàgina de Facebook del Port de Tarragona i al compte de Twitter per a que
tothom pugui gaudir dels dibuixos.

7. Jurat
El jurat estarà format per Josep Maria Cruset, president del Port de Tarragona;
Montse Adan, directora de Port-Ciutat; Enrique Villagrasa, periodista i escriptor;
Òscar Vives, dissenyador gràfic i Xavier Fahndrich, cap de comunicació i premsa.
El veredicte es farà públic a través de les xarxes socials del Port de Tarragona,
Twitter i Facebook.
Hi haurà tres premiats per cada categoria:
● De 3 a 5 anys
● De 6 a 9 anys
● De 10 a 12 anys
8. Premi
Totes les persones premiades podran gaudir d’un viatge en golondrina per fer
una visita guiada al port de Tarragona amb esmorzar inclòs a bord.
Totes les persones premiades podran venir acompanyats de dues persones
més.
La data del viatge en golondrina queda supeditat a la finalització de les mesures
preventives decretades per contenir la pandèmia del COVID-19.
El millor dibuix de les tres categories, segons el criteri del jurat, rebrà un premi
especial: una tauleta.
El lliurament d’aquest premi especial es farà el mateix dia que la sortida en
golondrina.

Tarragona, 19 de març de 2020

