
 

CONCURS DEL CARTELL  

DE LA 37a OLIMPÍADA ESCOLAR REUS 2019 

El Consell Esportiu del Baix Camp convoca un concurs per escollir el dibuix que formarà 

part del cartell de la 37ª Olimpíada escolar. 

Participants: infants nascuts des del 2005 al 2013 (des de P5 a 6è) 

Condicions generals:  
- Les obres presentades han de ser originals i inèdites.  
- Les tècniques que es poden utilitzar són lliures i s'ha de fer en una cartolina de 

fons blanc mida DIN-A4.  
- Els/les participants es comprometen que els treballs presentats són inèdits i 

originals i seran responsables de qualsevol reclamació per autoria o plagi total 
o parcial.  

- Un jurat especialitzat, designat a tal efecte, valorarà de forma especial que els 
treballs presentats tractin aquest esdeveniment esportiu, els valors que porta 
associats i la creativitat. 

- En tots els treballs, A LA PART DAVANTERA, ha de constar obligatòriament:  
1. el títol del cartell o eslògan original relacionat amb l’esperit de l’Olimpíada  
Escolar 
2. el text: 37a OLIMPÍADA ESCOLAR REUS 2019  

 
- En tots els treballs, A LA PART POSTERIOR, han de constar les següents dades:  

1. nom i cognoms del/la participant  
2. curs o cicle educatiu  
3. nom del centre educatiu i localitat (amb el segell oficial)  

 
Termini de presentació a la secretaria de l’escola: 12 desembre de 2018 

 
Cada centre educatiu haurà d’escollir 3 treballs de la seva escola i enviar-los al Consell 
Esportiu del Baix Camp abans del dimecres 19 de desembre de 2018 a les 15h. 
A cada treball presentat s’haurà d’adjuntar l’autorització per participar al concurs als 
menors d’edat, original i degudament emplenada i signada pels pare/mare/tutor/a del 
participant seleccionat. 
 
Un jurat especialitzat, de l’Ajuntament i del Consell Comarcal escolliran un màxim de 
12 treballs finalistes.  
Aquests treballs finalistes es penjaran a la pàgina de Facebook del Consell Esportiu 
del Baix Camp: www.facebook.com/CEBaixcamp  
Els treballs es publicaran amb el títol del cartell o eslògan (no figurarà ni el nom de 
l’alumne ni el nom del centre educatiu)  
 
 



 
 
El treball guanyador serà aquell que tingui més “Likes” o “Me encanta” fins el 
divendres 25 de gener de 2019, a les 14 hores. 
 

 Només es tindran en compte els “Likes” o “Me encanta” que es 
facin al mur de la pàgina de Facebook del Consell Esportiu del Baix 
Camp. 

 
Premi: 
 
El premi que s’atorgarà al guanyador o guanyadora del concurs correspondrà a un val 
de 100 € bescanviable per material i/o equipament esportiu.  
 
El premi que s’atorgarà al guanyador o guanyadora de l’accèssit, si s’escau, 
correspondrà a un val de 60 € bescanviable per material i/o equipament esportiu. 
 
 
Els nens I nenes interessats en participar cal que demanin un full de dibuix DIN A4 a 
la seva tutora o tutor 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ÀNIMS !!! 
 

. . . ACTIVEU EL VOSTRE TALENT CREATIU  i . . . 
 

MOLTA  SORT!!! 
 
 

 
 
 
Castellvell del Camp, novembre 2018 


