5è CONCURS enfila
Firabril El Perelló 2018
BASES DEL CONCURS:
La inscripció d’aquest concurs és gratuïta i pot participar-hi qualsevol persona.
La temàtica del concurs és el disseny, creació i confecció d’un agarrador o manopla de
cuina en tamany real, fet amb qualsevol tipus de material. L’objectiu és incentivar el
sentit de la confecció artesanal i creativa.
L’agarrador o manopla s’haurà de fer arribar abans del dia 10 d’abril, personalment a
l’Oficina de Turisme, o bé per correu ordinari a l’adreça següent: C. Lluís Companys, 2 El
Perelló – 43519. Per més informació 977491021.
Darrera de cada manopla/agarrador, hi constarà el pseudònim de l’autor enganxat
amb un paper o algun suport. I En un sobre tancat, a part, i amb el mateix pseudònim,
s’hauran de trametre les dades personals del concursant (nom i cognoms, població,
telèfon de contacte, correu electrònic).
El jurat estarà format per dos representants de l’empresa Duna Tèxtil S.L, dos de
l’Ajuntament, un de l’Associació de Dones Reina Blanca i un de l’Associació de Jubilats i
Pensionistes que escolliran el premi a l’excel·lència i el premi a la creativitat. El premi del
públic s’obtindrà fent el recompte de la foto de l’agarrador o manopla amb més
“m’agrada” al facebook de Duna Textil. El jurat podrà declarar desert qualsevol premi.
Tots els treballs seran retornats als participants i els drets d’imatge seguiran essent del
concursant, però Duna Tèxtil S.L es reserva el dret a poder utilitzar el disseny per la seva
posterior venda. Passat la fira, caldrà recollir-los a l’Oficina de Turisme.
Tots els treballs estaran exposats durant el certamen de FIRABRIL.
L’entrega de premis tindrà lloc el dissabte 21 d’abril a les 19:00 hores dintre el pavelló
firal. Els guanyadors seran avisats oportunament abans del lliurament dels premis.
La participació en aquest concurs implica l’acceptació de totes les bases, de manera
que s’exclouran els tapets que no compleixin les condicions establertes.

PREMIS:
Premi a l’excel·lència: 150€
Premi a la creativitat: 150€
Premi del públic: 150€

Organitza i Patrocina: Duna Tèxtil S.L

