BASES DEL CONCURS DEL DIBUIX I L’ESLÒGAN PER FER UNA CAMPANYA DE
SENSIBILITZACIÓ A LA POBLACIÓ

Objectius del concurs:
Per tal d’anar donant informació i mirar de sensibilitzar al màxim la població, es vol fer una nova
campanya adreçada a tota la població, que relacioni el reciclatge amb la protecció del medi
ambient.
Participants:
Hi poden participar alumnes de cicle superior de primària dels col·legis cassanencs.
Què s’ha de presentar:
Un dibuix amb un eslògan, que pot ser directament sobre l’acte de triar per fer el reciclatge, o bé
expressar les conseqüències ambientals de fer-ho o no. També es valorarà si hi ha altres idees
d’imatge o eslògan, que no s’adiguin estrictament a aquestes especificacions, però que
aconsegueixen transmetre el mateix missatge de reciclar per millorar el medi ambient.
Es valorarà que el missatge sigui positiu i entenedor.
La imatge pot ser en colors i és millor que sigui senzilla i que es pugui identificar al primer cop
d’ull.
S’han de presentar els dibuixos en un full A4 i a darrere hi han de figurar les dades següents: nom
de l’alumne/a, centre escolar i curs.
Premis:
Hi haurà un premi per a l’alumne/a guanyador/a, que consistirà en una bicicleta de muntanya
cedida per l’empresa Ferrovial Servicios i un premi per al seu col·legi, que consistirà en un lot de
material per a l’educació ambiental i el coneixement de l’entorn natural proper.
La imatge guanyadora serà la imatge d’una campanya municipal per a la conscienciació de la
recollida selectiva.
Per altra banda, l’Ajuntament podrà fer una exposició amb totes les imatges concursants així com
utilitzar totes les imatges i eslògans presentats per a la difusió de la institució, per qualsevol mitjà.
Presentació:
Es poden presentar els treballs fins al dia 7 de març de 2014.
Veredicte:
El veredicte es farà públic el dia 21 de març de 2014 a través del web de l’Ajuntament
(www.cassa.cat).

Cassà de la Selva, 5 de febrer de 2014
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AUTORITZACIÓ DEL PARE / MARE O TUTOR/A:

Nom:................................................................................ pare, mare o tutor/a de l’alumne/a
..............................................................................., l’autoritzo a participar al concurs de
dibuix i eslògan per a la promoció del reciclatge de residus organitzat per l’Ajuntament de
Cassà de la Selva el mes de febrer de 2014, en els termes indicats a les bases de la
convocatòria, que apareixen al web de l’ajuntament www.cassa.cat .

Signat
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