XLIII EDICIÓ
Dissabte, 24 d’abril
2021
BASES
PARTICIPANTS
Tots els nens i nenes que ho desitgin, de 5 a 13 anys.
INSCRIPCIONS
A la capella de Sant Ferriol, de 10 a 1 del migdia i de 4 a 5 de la tarda, del mateix dia del
concurs.
MATERIAL
En formalitzar la inscripció, es lliurarà a cada participant una cartolina segellada, única
vàlida pel concurs, en la qual només hi figurarà l’edat.
TEMA ÚNIC
Recinte de la Plaça Clarà, lloc on se celebra cada any la Diada de la Mare.
Seguint instruccions de sanitat, mantindrem distàncies entre els participants.
LLIURAMENT D’OBRES
A la capella de Sant Ferriol, abans de les 6 de la tarda. S’obsequiarà a tots els nens i nenes
participants amb una degustació de la Xurreria JOFRE
JURAT
Estarà format per persones de reconeguda solvència artística. Actuarà de secretari, sense
vot, un representant del CIT d’Olot.
EXPOSICIÓ DE LES OBRES
Les obres seran exposades, del 24 d’Abril al 5 de Maig, al Centre Excursionista d’Olot
(Passeig d’en Blay), amb aforament limitat.
VEREDICTE I PREMIS
El veredicte es farà públic el diumenge 2 de maig, a les 7 de la tarda, a la “Sala Turin”. A
continuació, es lliuraran els premis, que consisteixen en trofeus i material de dibuix i
pintura. Hi haurà un primer premi i un accèssit per a cada grup de la mateixa edat, i
obsequis per a tots els participants.
ALTRES
El veredicte del jurat serà inapel·lable.
Les obres premiades quedaran en propietat de l’entitat organitzadora. La resta, es podran
recollir una vegada tancada l’exposició, a l’oficina del Centre d’Iniciatives Turístiques d’Olot,
amb domicili al Passeig d’en Blay, 58.
Quedaran excloses del concurs les obres fetes amb tècniques d’oli.
El CIT d’Olot resoldrà qualsevol imprevist, d’acord amb el jurat del concurs.
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TROFEUS
Diputació de Girona - Consell Comarcal de la Garrotxa - Ajuntament d’Olot - Centre
Excursionista d’Olot - Associació de Comerciants d’Olot - Agrupació Sardanista Olot Setmanari La Comarca d’Olot - CaixaBank - Banc Sabadell – Cajamar - Jaume Puigmal Fontfreda Belles Arts – Abacus Cooperativa - Supermercat Spar (Les Preses) - Gros
Mercat Olot - Supermercat Bon Preu – Supermercat Consum - Supermercat Carrefour-
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