
 

 

BASES DEL 1r CONCURS del CARTELL del CAMPI QUI JUGUI 

“CAMPI… JUGUEM?” 

 

CONVOCAT PER L’ASSOCIACIÓ JUVENIL CAMPI QUI JUGUI DE MANRESA 

 

 

B A S E S 

• L’eix temàtic d’enguany són els JOCS. El nom del Saló de la Infància Campi Qui Jugui de 

Manresa d’aquesta edició serà “CAMPI... JUGUEM?”. 

• Poden participar-hi persones de qualsevol edat. 

• Els treballs han d’ésser inèdits i en català. Han de contenir el text: CAMPI QUI JUGUI. No 

poden aparèixer noms de jocs comercials o bé registrats.  

• Els treballs s’han de presentar via correu electrònic a campiquijugui@gmail.com. L’arxiu 

digital ha de ser de mida DIN A3, a baixa resolució (150ppp màxim) i en format JPEG. En 

cas de resultar guanyador, l’autor/a haurà de proporcionar a l’organització l’arxiu a alta 

resolució (600ppp) per a la seva reproducció en gran format. 

• El termini de presentació dels originals serà el dia 2 de setembre de 2018.  

• El correu electrònic s’hi haurà d’especificar un pseudònim com també les dades de 

contacte (telèfon mòbil). 

•  Hi haurà un sol premi de 300€ pel cartell guanyador i serà visible a la imatge d’aquesta 

edició 2018-2019. 

• El jurat del premi estarà integrat per membres de la junta de l’Associació Campi Qui Jugui 

de Manresa. 

• El jurat farà públic el veredicte en el transcurs de la setmana del 17 de Setembre via 

xarxes socials i premsa. 

•  El veredicte serà inapel�lable. 

• Les obres premiades passaran a disposició de l’organització. 



 

• La participació en el concurs suposa l’acceptació de les bases. 

• L’Associació Juvenil Campi Qui Jugui es reserva el dret de modificar aquestes bases, en 

part o en la seva totalitat si per causes alienes fos necessari, així com de resoldre 

situacions imprevistes. 

• En cas que cap disseny encaixi amb el tipus d’imatge que s’està buscant, en declararà 

concurs desert. 

 

 


