BASES CONCURS DE PESSEBRES - NADAL 2019
L’Ajuntament de Navàs per tal de potenciar la creativitat i les tradicions, convoca
el I Concurs de Pessebres 2019.
1. OBJECTIU DE LA CONVOCATÒRIA
L’Objectiu d’aquestes bases específiques es regular el procediment de celebració del
concurs de pessebres 2019 i la concessió d’uns premis per potenciar la cultura popular i
fomentar les tradicions nadalenques, motivant als navassencs i navassenques en la
construcció d’un pessebre.
2. FORMAT DELS TREBALLS
Els pessebres poden ser construïts amb qualsevol material, estil, tècnica i mides tot i que es
valorarà més l’ús de materials reciclables, així com els elements ornamentals i figuratius
realitzats pels mateixos concursants.
Queda totalment prohibit utilitzar plantes o substàncies sotmeses a protecció i en perill
d’extinció, com la molsa o grèvol. Si que es podran utilitzar pinyes, tiges, llavors o fulles.
3. PARTICIPANTS
El concurs s’adreça a tots els navassencs i navassenques. Podran concursar amb
pessebres en alguna de les categories següents:
Grup A: Infantil, fins a 12 anys.
Grup B: Juvenil, més de 12 anys
Grup C: Familiar
Grup D: Escoles, Entitats, residències i comerços
Les persones menors d’edat que desitgin participar hauran de comptar amb el consentiment
del seu pare, mare o tutor legal.
4. PREMIS
Els primers classificats de cada categoria rebran un premi de 100 euros.
El premi pot ser declarat desert en cas que les obres presentades no reuneixin la qualitat
adient.
5. CRITERIS DE VALORACIÓ
A l’hora de valorar els pessebres sobre un total de 30 punts es tindrà en compte els
següents aspectes:


Creativitat i originalitat (fins a 10 punts)



Complexitat en l’elaboració (fins a 10 punts)



Ús de materials reciclats (fins a 10 punts)

6. JURAT
El jurat estarà format per persones del municipi relacionades amb el teixit associatiu i la
cultura popular i tradicional i també membres de l’Ajuntament. La decisió del Jurat serà
inapel·lable. El Jurat resoldrà qualsevol dubte que pogués haver-hi en la interpretació de les
bases.
El Jurat té facultat per resoldre qualsevol circumstància no descrita en aquestes bases.
7. LLIURAMENT DE PESSEBRES
Tots els pessebres participants s’hauran de portar a l’Ajuntament de Navàs el dia 10 o 11 de
desembre de 9:00 a 15:00 hores
8. LLIURAMENT DE PREMIS
El lliurament de premis es farà el cap de setmana del 14 i 15 desembre.
9. INSCRIPCIONS
Des del dia 4 de novembre al 9 de desembre de 2019 presencialment a l’Ajuntament (Mireia
Chavarria), de dilluns a divendres, de 9 a 14h. Trucant al 93.839.00.22 o enviant les vostres
dades al correu electrònic: chavarriabm@navas.cat.
No s’acceptaran inscripcions fora de termini.
10. PROTECCIÓ DE DADES I PRÒPIA IMATGE
Els/les participants en acceptar aquestes bases, autoritza a l'Ajuntament de Navàs el
tractament de les seves dades, que seran incorporades en un fitxer amb la finalitat de poder
gestionar les diverses activitats i actes que s'organitzen. En qualsevol cas, els/les
participants podran exercitar els drets previstos en la normativa de protecció de dades
mitjançant comunicació escrita a la seu central d'aquest Ajuntament a Plaça de l’Ajuntament,
1 de 08670 Navàs (Barcelona). Així mateix també autoritza a la seva captació i publicació en
diversos medis, inclosos els online, de la seva imatge, ja sigui en el lliurament de premis o
en qualsevol acte públic relacionat amb aquest premi. Aquesta autorització tindrà caràcter
gratuït, indefinit i revocable per comunicació escrita a l'Ajuntament.
11. CONDICIONS
La participació en el concurs comporta l’acceptació d’aquestes bases. Qualsevol aspecte no
previst serà resolt pel jurat.
Per a més informació: 93 8390022, ext. 1144, chavarriabm@navas.cat .
Navàs, 28 d’octubre de 2019

