BASES CONCURS DE PESSEBRES 2017
Aquest concurs té com principal objectiu potenciar la cultura popular i fomentar les
tradicions nadalenques, motivant als mont-rogencs i mont-rogenques en la construcció
d’un pessebre.

1. Es poden presentar al concurs tots els veïns i veïnes del municipi de Mont-roig del
Camp.
2. Es podran presentar al concurs tot tipus de pessebres. Es tindrà en compte
l’originalitat, l’elaboració i el valor artístic.
3. Els pessebres poden estar construïts en qualsevol material, estil, tècnica i mides.
4. Els participants s’agruparan en quatre categories:
1- FAMILIAR: pessebres exposats a casa construïts per adults i/o joves a
partir de 18 anys.
2- INFANTIL: pessebres exposats a casa construïts per nens i nenes fins a 7
anys.
3- PRE JUVENIL: pessebres exposats a casa construïts per nens i nenes de
8 a 12 anys.
4- JUVENIL: pessebres exposats a casa construïts per joves de 13 a 17 anys.
5. Els premis que s’estableixen són els següents: (Els premis presenten IRPF, per tant, es
desglossa la quantitat amb IRPF i l’import net serà la quantitat final que percebran els
premiats).
FAMILIAR


Originalitat: 125 €



Artístic: 125 €



Elaboració: 125 €



Accèssit: 125 €

INFANTIL


Primer premi: 125 €



Accèssit: 75 €

PRE - JUVENIL


Primer premi: 125 €



Accèssit: 75 €

JUVENIL


Primer premi: 125 €



Accèssit: 75 €

6. Les inscripcions s’hauran de formalitzar, des del dia 27 de novembre fins al 13 de
desembre, a les Oficines d’Atenció al Ciutadà de l’Ajuntament (OMAC) de Mont-roig i
de Miami Platja de 9 a 13 hores o bé demanant cita prèvia. També es pot fer a través de
la seu electrònica de l’Ajuntament de Mont-roig del Camp (http://montroig.eadministracio.cat/).
7. No s’acceptaran inscripcions fora del termini establert.
8. El jurat visitarà els pessebres el dissabte 16 de desembre a partir de les 10 del matí. Si
la visita no fos possible degut a l’absència dels participants, el jurat no resta obligat a
fer-la de nou. Quan el jurat ho cregui necessari es reserva el dret a repetir la vista.
9. La decisió del Jurat és inapel·lable. El Jurat resoldrà qualsevol dubte que pogués
haver-hi en la interpretació de les bases.
10. El Jurat té facultat per resoldre qualsevol circumstància no descrita en aquestes
bases.
11. Els concursants autoritzen expressament a l’Ajuntament de Mont-roig del Camp a
fotografiar els pessebres i a fer ús de les imatges, reproduir-les en qualsevol mitjà i
suport.
12. Participar al concurs implica acceptar aquestes bases.
13. El lliurament de premis serà el dijous, 4 de gener a les 18.00 h a la Casa de Cultura
Agustí Sardà de Mont-roig del Camp.
14. Els participants cal que assisteixin a l’acte de lliurament dels premis. En cas
d’impediment podrà assistir-hi una altra persona en representació del participant. El
premi es considerarà desert en el cas que ningú el reculli.

