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BASES DEL CONCURS

El Comú d’Ordino organitza el 16è 
Concurs de nadales i calendaris d’advent. 
Poden participar-hi tots els infants  
residents a la parròquia d’Ordino.  
El concurs consta de quatre categories.

Categoria Hivern: de 4 a 5 anys. 
Dibuix de Nadal en format A4.

Categoria Pare Noel: de 6 a 7 anys. 
Dibuix de Nadal en format A3.

Categoria Arbre de Nadal: de 8 a 9 anys.
Dibuix del calendari d’advent en format A4.

Categoria Bola de Neu: de 10 a 12 anys. 
Dibuix del calendari d’advent en format A3.  
Cal incloure dins de cada una de les finestres: dibuixos de motius 
nadalencs, endevinalles sobre l’hivern, el Nadal i l’Any Nou, i un petit 
poema sobre el Nadal.

Cal presentar els treballs a la biblioteca comunal d’Ordino, sense 
signar. A la part posterior del treball, es posarà el nom, la data de 
naixement, l’adreça, el telèfon i l’escola, si s’escau del concursant.

El termini de presentació serà el divendres 24 de novembre de 2017 
a les 20 h a la biblioteca.

Els treballs s’exposaran del dia 11 de desembre de 2017 al 8 de 
gener de 2018 a l’edifici de la Casa Pairal.

El lliurament de premis tindrà lloc l’10 de gener de 2018 a les 18 h a 
l’edifici de la Casa Pairal.

S’atorgarà un premi per categoria.

El jurat només admetrà una obra per participant i no s’acceptaran 
treballs col·lectius.

Els treballs quedaran en propietat dels organitzadors que es reserven 
el dret de fer-ne qualsevol tipus de publicació.

El jurat pot declarar desert qualsevol treball si considera que no 
assoleix la qualitat convenient.

[La participació en aquest concurs comporta l’acceptació d’aquestes bases. 
Ordino, octubre 2017]

Per a més informació:

Biblioteca comunal

878 136
cultura@ordino.ad

www.ordino.ad


