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CONCURS DE POSTALS DE NADAL 2022  

 
L’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages organitza el primer concurs de postals de 
Nadal, dirigit a nens i nenes del municipi d’entre 3 i 12 anys. Les postals guanyadores 
formaran part de la postal de Nadal que l’Ajuntament repartirà a tot el municipi per 
felicitar les festes. 
 
1- PARTICIPANTS 
 
Tots els infants i joves de 3 a 12 anys del municipi. 
 
2. CATEGORIES 
 
A: Educació Infantil (P3 - P4 - P5) 
B: Cicle inicial (1r – 2n) 
C: Cicle mitjà (3r - 4t) 
D: Cicle superior (5è - 6è) 
 
3. TEMA I FORMAT 
 
El tema ha de girar entorn de la temàtica nadalenca dins el lema “El meu Nadal”. 
 
Cada concursant pot presentar una única postal, d’elaboració pròpia i utilitzant 
qualsevol classe de tècnica artística. 
 
La postal s’haurà de realitzar amb les cartolines que es poden trobar als següents 
equipaments municipals: 
 

- Biblioteca 
- Nexe Espai Jove 
- Museu Municipal 
- Ajuntament (Pl. de la Vila) 

 
L’entrega de la postal, un cop elaborada, s’haurà d’entregar en aquests mateixos 
punts. 
 
També es podran descarregar les cartolines de participació, en format pdf, a la pàgina 
web municipal www.santfruitos.cat  
 
4. TERMINIS DE PARTICIPACIÓ 
 
El concurs de postals de Nadal estarà obert de l’11 de novembre al 28 de novembre 
de 2022. 
 
Les peces presentades fora d’aquest termini no es valoraran dins el concurs.  
 

http://www.santfruitos.cat/
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5. PRESENTACIÓ DE LES OBRES 
 
Les postals inclouran en el seu revers les següents dades personals: 
 

- Nom i cognoms de l’autor/a 
- Edat i curs escolar 
- Telèfon i correu electrònic de contacte 

 
Totes les postals presentades poden ser publicades a la web municipal i a les xarxes 
socials de l’Ajuntament fent esment del nom i l’edat de l’autor/a. Així mateix també 
poden ser exposades al públic en altres suports. 
 
6. JURAT I PREMIS 
 
El jurat estarà compost per persones vinculades a l’àmbit cultural i comunicatiu. 
 
Es valorarà la composició, la creativitat artística i la correspondència amb la temàtica 
del concurs. La decisió del jurat és definitiva i, si aquest ho considera oportú, podrà 
declarar el concurs desert. 
 
Hi haurà un/a guanyador/a per cadascuna de les categories. S’entregarà un premi per 
cada categoria que consistirà en un obsequi relacionat amb les festes de Nadal al 
municipi. 
 
Els guanyadors/es es publicaran a la web municipal i a les xarxes socials de 
l’Ajuntament. Es notificarà als guanyadors per telèfon i s’establirà el lloc i la data per a 
l’entrega del premi. En el cas de que es capti imatge d’aquesta entrega on es pugui 
identificar el menor, caldrà signar la corresponent autorització expressa pel 
pare/mare/tutor legal del menor,. 
 
Els participants autors/es de les postals cedeixen a l’organització la potestat d’ús, 
difusió, publicació, exhibició i reproducció amb finalitats promocionals i culturals. 
 
La participació en el sorteig implica l’acceptació d’aquestes bases. 
 
L’organització es reserva el dret de resoldre qualsevol qüestió que no prevegin 
aquestes bases. 
 
7. PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS  
 
Amb la participació en aquest concurs i d’acord amb el detallat en aquestes bases, 
s’autoritza al tractament de les dades dels menors que hi participen i a la publicació i 
exposició del seu nom i cognoms com a participant i guanyador del concurs. S’informa 
d’acord amb la normativa de protecció de dades, aquestes seran tractades en els 
següents termes:  
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Responsable del tractament: Ajuntament de Sant Fruitós de Bages. 
Delegat de protecció de dades: sfb.dpd@santfruitos.cat. 
 
Finalitat: Gestió de les activitats que s’organitzen. 
Legitimació: el seu consentiment informat, exprés i inequívoc (art. 6.1.a RGPD). 
Destinataris: les dades seran accessibles als tercers que accedeixin als medis on es 
publiquin.  
Drets de les persones interessades: es poden exercir els drets d’accés, rectificació, 
supressió, oposició al tractament i sol·licitud de limitació del tractament adreçant-se a 
l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages.  
Podeu consultar la informació addicional i detallada sobre protecció de dades a 
www.santfruitos.cat. 


