
CONCURS PER AL LOGOTIP DEL
 CONSELL DE XIQUETS I XIQUETES DE VILA-REAL

1. Podran participar-hi tots els alumnes dels cursos de 5é, 6é, 1r i 2on d’ESO dels 
centres educatius de Vila-real. La participació en aquest concurs serà de manera 
individual. 

2. En el revers d’aquest full podeu dibuixar a mà (es pot emprar qualsevol tipus de 
tècnica: aquarel·les, retoladors, llapis, ceres, etc.) o amb ordinador, un logotip que 
identi�que i represente el Consell de Xiquets i Xiquetes de Vila-real. 
El logotip que feu ha d’inspirar-se en:

· Importància de la participació de la infància i la joventut en els 
  temes municipals
· Comunicació i diàleg
· Col·laboració i solidaritat
· Drets de la infància

3. En aquest mateix full heu de posar el nom, cognoms, edat, adreça, telèfon i 
col·legi.

4. Els treballs podran lliurar-se �ns al dia 11 de maig 2016:
- al Centre Cívic Maria de Luna, c/ Martí l’Humà, 20. Horari: de 9 a 15 hores
- a l’Espai Jove. Horari: de 9 a 14 i de 17 a 21 hores

5. El guanyador rebrà un diploma, un equip complet de dibuix i pintura i un llibre. 
Hi haurà també un premi d’un equip de dibuix i pintura per a dos �nalistes.

6. Cada participant podrà presentar un màxim de tres obres encara que nomes 
optarà a un sol premi.

7. El logotip premiat passarà a ser propietat de l’Ajuntament i serà emprat com a 
imatge del Consell de Xiquets i Xiquetes de Vila-real, en les comunicacions, publi-
cacions, cartells i altres suports que es consideren i sense que l’autor/a puga efec-
tuar cap reclamació.

8. La resolució del Jurat s’efectuarà una vegada �nalitzat el termini de presenta-
ció de les obres i el dia 16 de maig a l´Espai Jove es farà, a les 11.30 h, la inaugura-
ció de l’exposició dels treballs i el lliurament dels premis del Concurs del logotip.
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9. Els treballs seran exposats a l’Espai Jove del 16 al dimecres 25 de maig. 

10. Els treballs no premiats es tornaran als autors a petició seua, una vegada 
�nalitzada la seua exposició. En el cas de no ser recollits passat un mes, passaran 
a ser propietat municipal. 

11. La participació en el concurs implica l’acceptació d’aquestes bases. Les bases 
completes poden consultar-se en la delegació de Participació 
Ciutadana al Centre Cívic Maria de Luna, c/ Martí l’Humà, 20.

NOM I COGNOMS________________________________________________

EDAT __________________________________________________________

CURS__________________________________________________________

COL·LEGI _______________________________________________________

ADREÇA _______________________________________________________

TELÈFON _______________________________________________________

SIGNATURA DEL PARE, MARE, TUTOR/A

Signat per______________________________________________________
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Participació Ciutadana



DIBUIXA EL TEU LOGOTIP ACÍ:DIBUIXA EL TEU LOGOTIP ACÍ:
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