Dibuixa
avellanes!
En motiu de la tercera edició del TEMPS D’AVELLANA, la convocatòria dedicada a la promoció i difusió de l’avellana de la DOP
Reus, es convoca el segon concurs de dibuix escolar inspirat en el món de l’avellana. L’objectiu de la iniciativa és el de servir
d’estímul per desenvolupar les habilitats i capacitats dels participants en l’àmbit del dibuix i la il·lustració, inspirant-se en la fruita
seca de referència al territori.

PARTICIPANTS

LLIURAMENT DE LES OBRES

Hi poden prendre part els alumnes de 5è i 6è de primària de les
escoles de les comarques on es produeixen les varietats negreta, paueteta, gironella, morella i culplana de la DOP Avellana de
Reus, tradicionalment conreades a l’Alt Camp, el Baix Camp, la
Conca de Barberà, el Priorat, el Tarragonès i la Terra Alta.

Les obres s'han de lliurar a la Cambra de Comerç de Reus
(carrer de Boule, 2, de Reus) fins el dimarts 3 de novembre a
les 17h. L'horari d'atenció al públic de la Cambra és de dilluns
a dijous de 8 a 17h i el divendres de 8 a 14h.

TEMA

L'exposició dels treballs seleccionats es podrà visitar a
l'accés de la Sala Llotja del dilluns 9 al dijous 12 de novembre
en horari de tarda, de 16 a 20h.

L’avellana, en qualsevol dels àmbits que li són propis.

TÈCNIQUES
Els dibuixos poden presentar-se en un o diversos colors
indistintament realitzats sobre paper.

NOMBRE D’OBRES

EXPOSICIÓ

PREMIS
Els autors de les obres seleccionades rebran un trofeu i un
diploma acreditatiu.

S’acceptarà únicament una obra per participant.

ACTE DE LLIURAMENT

PRESENTACIÓ DE LES OBRES

Es realitzarà el dijous 12 de a les 18h a l'espai de la Llotja, a la
plaça Prim de Reus. Els guanyadors seran convocats prèviament per l'organització.

La mida de l’obra serà de 210 x 297 mm (DIN A4). Les obres que
no s’ajustin a aquestes mides quedaran excloses del concurs.
No s’admetran obres emmarcades.
L’obra s’haurà de presentar indicant, al revers, el nom, curs,
escola i telèfon de contacte del participant.

NOMBRE DE PREMIS
El jurat seleccionarà 20 obres i els seus creadors rebran la
corresponent distinció. L’organització, a criteri del jurat, es
reserva el dret d’augmentar o reduir el nombre total d’obres
seleccionades.

EL JURAT
El jurat serà designat per l’organització. I es reservarà el dret
de resoldre, de la forma que cregui més convenient, aquelles
situacions que no es trobin especificades en aquestes bases.

PARTICIPACIÓ
El fet de participar en aquest concurs implica l’acceptació
plena d’aquestes bases.

