
DE PUNTS DE LLIBRE   
CONCURS

TEMA:
ELS SOMNIS

ADREÇAT A INFANTS, JOVES I ADULTS

SANT JULIA DE LoRIA · 2020
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1. Hi poden participar tots els infants, joves i adults distribuïts en 
5 categories: de 3 a 5 anys, de 6 a 8 anys, de 9 a 11 anys, de 12 a 15 anys 
i +16 anys.
 
2. Els dibuixos han de ser originals i han de tenir una mida de 21x6 cm.  

3. La temàtica del concurs d’enguany és: ELS SOMNIS.
En el cas que hi hagi una inscripció, ha de ser en català.

4. Cada participant pot presentar com a màxim 4 punts de llibre. 
Haurà d’escriure al dors nom i cognoms, edat, adreça, telèfon i/o 
adreça electrònica.

5. Si falta alguna dada d’interès citada en l’apartat 4, el punt no entrarà 
a concurs.

6. La data límit per al lliurament dels punts és el dilluns 4 de maig
de 2020, a les 19 h.

7. Els punts es lliuraran a la Biblioteca Comunal Universitària         
de Sant Julià de Lòria, en una urna preparada per a tal efecte.
    
8. El lliurament de premis tindrà lloc el dimecres 20 de maig
de 2020 a les 18 h, a la biblioteca.

9. Els punts es quedaran en propietat de la Biblioteca Comunal 
Universitària, que es reserva el dret de fer qualsevol tipus de publicació.

10. El jurat estarà format per personal de l’Àrea de Cultura, serà el 
responsable d’interpretar les presents bases i podrà resoldre tots 
aquells aspectes que no s’hi recullin.

11. Si a criteri del jurat, cap dels punts presentats no reuneix els 
requisits suficients per ser guardonat, el premi serà declarat desert.

Hi haurà 2 premis per categoria que consistiran en lots de llibres.
Els premis de cada categoria s’imprimiran com a punt de llibre
de la biblioteca.

BASES

Per a més informació
Biblioteca Comunal Universitària de Sant Julià de Lòria

Plaça de la Germandat, 4-5-6 (Sant Julià de Lòria)
Tel. 744044 • biblioteca@comusantjulia.ad

www.santjulia.ad • www.agenda.ad
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