
     VII JORNADES GASTRONÒMIQUES DEL POP 

     Mont-roig del Camp - Miami Platja 
 

PROGRAMA D’ACTIVITATS  
 

CONCURS INFANTIL DE DIBUIX  

Activitat: 
Concurs de dibuix adreçat al públic infantil, on la temàtica del 
dibuix ha de ser el pop i els recursos turístics del municipi. 

Promoció: 

Es promociona el concurs infantil a través del opuscle de les 
Jornades Gastronòmiques, tot i que les bases del concurs 
estaran penjades al web del Departament i 
Ajuntament/facebook/Twitter. 
Es promocionarà el concurs de forma especifica a les escoles 
municipals i a les biblioteques mitjançant cartelleria pròpia. 

Temàtica 

La temàtica del dibuix ha de ser les Jornades Gastronòmiques 
del Pop i els recursos turístics del municipi i/o els bons hàbits en 
l’alimentació. 
El dibuix pot anar acompanyat d’una frase promocional. 

Tècnica: 
La tècnica de dibuix és lliure, es pot pintar amb qualsevol  tipus 
de pintura o estil.  

Format: 
El paper haurà de ser una cartolina blanca tamany DINA-4 (30 
x 25 cm) 

Categories: 

Dues categories de participació:  
Infantil: 

-Nens de 5 i 8 anys. 
Junior: 

- Nens de 9 a 14 anys 

Presentació: 

Els dibuixos es podran presentar a qualsevol de les oficines de 
turisme del municipi i durant l’acte de la Diada del Pop. 
A la part posterior del dibuix ha de constar: 
- Nom, edat, data de naixement, domicili del nen, nom dels 
pares/tutors , telèfon de contacte i adreça electrònica. 

Termini 
El termini del concurs serà des de la seva publicació fins 
diumenge, 15 de juny de 2014 

Jurat: 
El jurat qualificador estarà format per una representació dels 
restauradors participants a les Jornades Gastronòmiques del 
Pop. 

Guanyador: 
El guanyador del concurs es donarà a conèixer a través de la 
pàgina web del Departament i xarxes socials , divendres, 20 de 
juny de 2014. 

Premis: 
Diploma de participació. 
Kit de dibuix i 3 entrades al aquàtic Aquopolis per a cada 
categoria. 

Propietat de les 
obres: 

La propietat intel·lectual dels dibuixos passarà a ser del 
Departament de Turisme de l’Ajuntament de Mont-roig. 

 


