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CONCURS



Modalitat AdultModalitat Adult

EXPOSICIÓ

L’obra guanyadora serà la portada del programa d’actes de la Festa Major de 2022.

PREMIS

L’import del premi serà atorgat amb  VALS DE COMPRA per bescanviar als 
establiments comercials de Flix adherits a la campanya “COMPRA A FLIX”

L’acte de lliurament de premis es farà juntament amb el PREMI DE NARRATIVA 
CURTA I POESIA VILA DE FLIX el dia 14 d’agost.
És obligatori recollir el premi bé personalment o delegant a una altra persona.

• 1r  Premi:      Val de 220 € i trofeu
• 2n Premi:      Val de 120 € i trofeu
• 3r  Premi:      Val de 60 € i trofeu

REMARQUES

L’Ajuntament de Flix es quedarà en propietat els dibuixos premiats els quals podran 
reproduir-se sense ànim de lucre i esmentant el nom de l’autor/a. Les obres no 
premiades s’hauran de recollir personalment a l’Ajuntament de Flix a partir del dia 5 
de setembre de 2022. Pel sol fet de prendre part en aquest concurs els participants  
accepten les condicions d’aquestes bases i es comprometen a respectar-les. Cada 
participant optarà a un sol premi.

JURAT

Restarà format per tres persones de reconeguts coneixements en dibuix, disseny i 
arts gràfiques i la seva decisió serà inapel·lable.

TRAMESES

Les obres es poden fer arribar personalment o per correu certificat a la Regidoria de 
Festes i Tradicions de l’Ajuntament de Flix, 43750 Flix, abans del dia 22 de juliol. 

IDENTIFICACIÓ

Cada treball haurà de portar al darrera el lema amb el que es concursa i en sobre 
tancat i a part, el mateix lema ben visible a l’exterior, i dins el nom, cognom, adreça, 
telèfon i DNI de l’autor.

FORMAT

Format A3 (VERTICAL). 
El títol haurà de portar les paraules “FLIX FESTA MAJOR 2022” i  “del 12 al 16 d’agost”. 
Aquestes paraules poden ser úniques o formar part d’una frase o continuació que les 
contingui. El títol pot estar inclòs al dibuix o la franja inferior o superior del treball.

MODALITAT

Única modalitat. Foto-muntatges, a mà i/o altres tècniques de dibuix. Es valorarà 
l’ambient festiu del cartell i la referència a algun element propi de la Festa Major de 
Flix.

OBRES

Màxim 3 per participant. Les obres presentades no poden haver estat premiades 
anteriorment i han de ser propietat dels concursants.

TEMA

Festa Major

PARTICIPACIÓ

Majors de 14 anys.
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Modalitat InfantilModalitat Infantil

PREMIS

L’acte de lliurament de premis es farà juntament amb el PREMI DE NARRATIVA 
CURTA I POESIA VILA DE FLIX el dia 14 d’agost.
És obligatori recollir el premi bé personalment o delegant a una altra persona.

• 1r  Premi:      Trofeu
• 2n Premi:      Trofeu
• 3r  Premi:      Trofeu

REMARQUES

L’Ajuntament de Flix es quedarà en propietat els dibuixos premiats els quals podran 
reproduir-se sense ànim de lucre i esmentant el nom de l’autor/a. Les obres no 
premiades s’hauran de recollir personalment a l’Ajuntament de Flix a partir del dia 5 
de setembre de 2022. Pel sol fet de prendre part en aquest concurs els participants  
accepten les condicions d’aquestes bases i es comprometen a respectar-les. Cada 
participant optarà a un sol premi.

JURAT

Restarà format per tres persones de reconeguts coneixements en dibuix, disseny i 
arts gràfiques i la seva decisió serà inapel·lable.

TRAMESES

Les obres es poden fer arribar personalment o per correu certificat a la Regidoria de 
Festes i Tradicions de l’Ajuntament de Flix, 43750 Flix, abans del dia 22 de juliol. 

IDENTIFICACIÓ

Cada treball haurà de portar al darrera el lema amb el que es concursa. En sobre 
tancat i a part, el mateix lema ben visible a l’exterior, fent-hi constar la MODALITAT 
INFANTIL, i dins el nom, cognom, adreça, telèfon i DNI de l’autor.

FORMAT

Format A3 (VERTICAL). 
El títol haurà de portar les paraules “FLIX FESTA MAJOR 2022” i  “del 12 al 16 d’agost”. 
Aquestes paraules poden ser úniques o formar part d’una frase o continuació que les 
contingui. El títol pot estar inclòs al dibuix o la franja inferior o superior del treball.

MODALITAT

Única modalitat. Foto-muntatges, a mà i/o altres tècniques de dibuix. Es valorarà 
l’ambient festiu del cartell i la referència a algun element propi de la Festa Major de 
Flix.

OBRES

Màxim 3 per participant. Les obres presentades no poden haver estat premiades 
anteriorment i han de ser propietat dels concursants.

TEMA

Festa Major

PARTICIPACIÓ

Fins a 14 anys. 
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