
BASES

1.-Podran prendre part del Concurs tots aquells alumnes dels Instituts de Blanes que cursen actualment la matèria
 optativa d'EDUCACIÓ VISUAL I PLÀSTICA al quart curs de l'ESO.

2.-El concurs se celebrarà el  dilluns  23 de novembre de 2015, coincidint amb la celebració  del  DIA  MUNDIAL  DE
 L'AQUAREL.LA, de les 8.30 h. del matí a les 13.00 h. del migdia.

3.-La inscripció dels participants tindrà lloc a l'INSTITUT S'AGULLA, carretera de Malgrat,  número 13  de Blanes de 
les 8.30 a les 9.00 del matí del dia 23. A cada participant se li assignarà un número d'inscripció.

4.-A cada  alumne  inscrit se li facilitarà el  paper per poder fer l'aquarel.la.  Es donarà  un  full  d'aquarel.la FABRIA-
NO WATERCOLOR STUDIO de 300 grams i d'una mida única de  50 x 70 cms, gentilesa de la casa SADIPAL FABRIA-
NO. ( S'aconsella que cada participant porti un suport no inferior a la mida del paper per poder fixar el full i treballar 
més comodament )

5.-La única tècnica que s'admetrà serà AQUAREL.LA. Cada participant portarà les seves aquarel.les, cavallet i acce-
ssoris   necessaris per poder realitzar l'obra.

6.-El tema s'haurà de referir  a un aspecte dels indrets del Passeig del Mar de Blanes.

7.-L'obra s'entregarà sense signar.

8.- La recepció de les obres es farà a  la BIBLIOTECA MUNICIPAL DE BLANES de  les 12.30 h  a les 13.00 h del dia 23.

9.-Totes les obres exposades a Concurs s'exposaran a la  SALA JOVE  de la BIBLIOTECA MUNICIPAL DE BLANES.

10.- El jurat estarà format per personalitats del món artístic i cultural de Blanes i el seu veredicte serà inapel.lable.

11.- El veredicte i lliurament de premis serà a les 14.00 h. del mateix dia 23.

                PREMIS. Es concediran fins a sis premis consistents en material de Belles Arts, gentilesa dels patrocinadors.
__________________________________________________________________________________________________________

                ______________________________________________________________________  amb el patrocini de 


