BASES I CALENDARI PER AL
CONCURS DE POSTALS NADALENQUES DE LA UNIÓ DE COOPERATIVES DE TREBALL
(UCTAIB).
CURS 2018-2019

INFORMACIÓ PRÈVIA
Es proposa que cada cooperativa envii al concurs de la Sectorial les 3 postals de Nadal del
curs que consideri.
PARTICIPANTS
Aquesta convocatòria s'adreça a l'alumnat del 1r Cicle de Primària de les cooperatives
d'Ensenyament
MODALITAT
El de dibuix de les postals serà lliure dins la temàtica del Nadal.
PRESENTACIÓ
1.-Les postals han d’estar en format 15 X 18 m, és a dir tamany quartilla (mig foli).
2.-Les postals poden ésser en blanc i negre o en color.
3.-Les cooperatives lliuraran a la Sectorial un màxim de 3 postals per Cicle, abans del 11 de
desembre de 2018.
4.-Cada concursant només podrà presentar una postal.
5.- Els treballs presentats han d’estar escanejats i amb el nom darrera la postal.
JURAT
1.-El jurat l'integraran els membres del Consell Rector de la UCTAIB
2.-La decisió del jurat serà inapel·lable.
3.- El jurat del concurs de les postals nadalenques de la UCTAIB, haurà d' escollir la postal
guanyadora abans de dia 14 de desembre de 2018 i prendre una decisió sobre el guanyador.
PREMIS
1- La postal guanyadora serà emprada com a tarja corporativa de la UCTAIB per a felicitar a
tots els seus afiliats i a la societat en general
2.- El/la guanyador/ra rebrà un premi, abans del 20 de desembre de 2018 atorgats per la
cooperativa Abacus.
3- Els altres premiats , també rebran un present de la cooperativa Abacus

ADDICIONAL
La UCTAIB es reserva el dret de publicar i enviar digitalment la postal de nadal. Així mateix es
reserva el dret de decidir sobre qualsevol qüestió que pugui suscitar-se i que no s’hagi plantejat
de manera resolta en les presents bases.
La participació en aquest concurs comporta l'acceptació d'aquestes bases.

Organitza : UCTAIB

Patrocina : cooperativa Abacus

