AJUNTAMENT DE SÓLLER
REGIDORIA DE FESTES
DIBUIX FIRA I FIRÓ VIRTUALS 2020. T’agradaria fer un dibuix per pintar?
Tema del dibuix: fira i firó virtuals.
Participants: tots els infants de Sóller fins a 14 anys.
Color: blanc i negre. El dibuix s’ha de poder imprimir i pintar.
Adreça on enviar: en format jpg o png a l’adreça jove.ajsoller@gmail.com. En el mail han de
posar nom i llinatges de l’artista, edat, telèfon i adreça. I autoritzar a l’Ajuntament a publicar
el dibuix a les xarxes socials
Data: Els dibuixos es podran enviar de dia 4 a dia 8 de maig
En dibuixos presentats formaran part del concurs “ Dibuix Fira i Firó i virtuals 2020”

BASES CONCURS DE DIBUIX FIRA I FIRÓ VIRTUALS 2020.
Aquest és un concurs especial per una fira i un firó virtual. Està dirigit a infants de Sóller que
vulguin participar fent un dibuix per pintar. Els dibuixos es publicaran a la pàgina som joves (
xarxa social facebook)
1, Tema: Sa Fira i es Firó de Sóller.
2, Aquest concurs està obert a tots els infants de Sóller.
3, En blanc i negre. El dibuix una vegada imprès s’ha de poder pintar
5, En el dibuix ha de figurar obligatòriament el següent text: «Sa Fira i es Firó Virtuals 2020».
6, El termini de presentació dels dibuixos serà fins dia 8 de maig de 2020 a les 13 hores. Els
dibuixos s’han d’enviar per correu electrònic, en arxiu adjunt format jpg o png a l’adreça
jove.ajsoller@gmail.com. En el mail ha de constar nom i llinatges de l’artista, edat, telèfon i
adreça. I especificar que autoritzen a l’Ajuntament a publicar el dibuix a les xarxes socials.
8, El Jurat estarà format pels col.lectius del Firó i el grup de feina creat especial per aquest
Firó virtual 2020. El Jurat triarà el millor dibuix, essent premiat amb 100€.

