
 

1r CONCURS DE DIBUIX O 

 

1. DENOMINACIÓ  

1r Concurs de Dibuix i/o Pintura

2. OBJECTIUS  

Incentivar la participació de nens, nenes, nois,

MONA i fer-los partícips de l’apropament a l’observació del

productes respectuosos  amb el Medi

3. FORMA DE PARTICIPAR  

Els participants faran arribar les pint

pot enviar per Correus a Fundació MONA, Veïnat de l’Estació s/n, 17457 Riudellots de la Selva, 

o venir a entregar-ho en mà de les 9h a 18h.

Data límit: com a molt tard a les 18.00 hores del dia 20

Al dors de cada pintura hi figuraran les següents

- Títol del dibuix/pintura  

- Nom i cognoms complets de l’autor/a 

- Data de naixement 

- Telèfon i correu electrònic del pare, mare o tutor de

4. CARACTERÍSTIQUES DE LES OBRES 

Les obres podran ser dibuix o 

següents:  

- DIN A4  

– DIN A3  

Cada concursant podrà participar amb una sola obra. 

La temàtica serà lliure, però relacionada amb el món 

Fundació MONA defensa.  

 

 

DIBUIX O PINTURA INFANTIL I JUVENIL

Pintura PRIMATS MONA MONTANA 

ncentivar la participació de nens, nenes, nois, noies, escoles i instituts vinculats a Fundació 

apropament a l’observació del Medi Natural des de l

amb el Medi Ambient.   

les pintures i/o dibuixos, en format original, a Fundació MONA

pot enviar per Correus a Fundació MONA, Veïnat de l’Estació s/n, 17457 Riudellots de la Selva, 

ho en mà de les 9h a 18h. 

Data límit: com a molt tard a les 18.00 hores del dia 20 de maig de 2016. 

hi figuraran les següents dades:  

ts de l’autor/a  

Telèfon i correu electrònic del pare, mare o tutor de l’autor/a.  

. CARACTERÍSTIQUES DE LES OBRES  

dibuix o pintura i hauran de presentar-se en un dels dos formats

podrà participar amb una sola obra.  

La temàtica serà lliure, però relacionada amb el món de la primatologia i els valors que 

PINTURA INFANTIL I JUVENIL 2016 

vinculats a Fundació 

des de la pintura i els 

rmat original, a Fundació MONA.  Es 

pot enviar per Correus a Fundació MONA, Veïnat de l’Estació s/n, 17457 Riudellots de la Selva, 

se en un dels dos formats 

de la primatologia i els valors que 



 

5. CATEGORIES  

Grup A: Nascuts l’any 2010  

Grup B: Nascuts els anys 2008 i 2009 

Grup C: Nascuts els anys 2006 i 2007 

Grup D: Nascuts els anys 2004 i 2005

Grup E: Nascuts els anys 2002 i 2003

6. PREMIS  

L’autor de l’obra guanyadora de cada grup

MONTANA  cadascun i una visita educativa col·lectiva a la Fundació MONA per a tots/es els

companys de curs dels guanyadors.

Les obres guanyadores passaran a ser 

de la forma que consideri 

representants legals.  

El resultat del concurs així com les obres guanyadores

MONA http://fundacionmona.org/

Les obres no premiades, podran ser recollides

2016. A partir d’aquesta data podran ser 

7. JURAT  

La Fundació MONA i MONTANA Colors

l’avaluació i qualificació de les obres presentades. 

8. LLIURAMENT PREMI 

La foto oficial i el  lliurament del pre

Prèviament es comunicarà als guanyadors el 

9. ALTRES  

Es farà una selecció de les obres finalistes 

Riudellots de la Selva. 

El fet de participar en el concurs

Colors es reserven el dret de deixar

el concurs, a la vista del nombre o qualitat de les obres presentades. 

 

FUNDACIÓ MONA   

anys 2008 i 2009  

anys 2006 i 2007  

anys 2004 i 2005 

2 i 2003 

guanyadora de cada grup serà premiat amb un lot de pintures en Spray 

cadascun i una visita educativa col·lectiva a la Fundació MONA per a tots/es els

guanyadors.  

passaran a ser propietat de la Fundació MONA, que les 

 convenient i sense prèvia autorització de l’autor o dels

com les obres guanyadores seran publicats a la pàgina web d

http://fundacionmona.org/ i MONATANA COLORS http://www.montanacolors.com/

Les obres no premiades, podran ser recollides pels seus autors fins al dia 31 de desembre del 

data podran ser destruïdes.  

La Fundació MONA i MONTANA Colors designaran el jurat del concurs que s’encarregarà de 

l’avaluació i qualificació de les obres presentades.  

La foto oficial i el  lliurament del premi es faran a Fundació MONA en 4 

es comunicarà als guanyadors el veredicte.  

una selecció de les obres finalistes  que s'exposarà públicament a l'Ajuntament de 

l concurs suposa l’acceptació de les bases. Fundació MONA i MONTANA

el dret de deixar desert algun o alguns dels premis, o inclusiu de suspendre 

el concurs, a la vista del nombre o qualitat de les obres presentades.  

      MONTANA COLORS

amb un lot de pintures en Spray 

cadascun i una visita educativa col·lectiva a la Fundació MONA per a tots/es els 

, que les podrà utilitzar 

autorització de l’autor o dels seus 

publicats a la pàgina web de 

http://www.montanacolors.com/. 

l dia 31 de desembre del 

el jurat del concurs que s’encarregarà de 

 de juny de 2016. 

públicament a l'Ajuntament de 

MONA i MONTANA 

premis, o inclusiu de suspendre 

MONTANA COLORS 



 

Olga Feliu         Mar RoigMar Roig 


