III CONCURS DE DIBUIX FESTIVAL 10 SENTIDOS
1.

OBJECTE

El Festival 10 Sentidos convoca el III Concurs de Dibuix, per a la seua VII edició de 2018, amb el suport de la
Conselleria d’Educació, de l’entitat organitzadora GM Expresa i gràcies a Obra Social La Caixa.
La finalitat d’aquesta convocatòria és fer participar als més joves d’un Festival que s’ha situat com a
referent cultural a la ciutat de València. A partir del lema d’aquesta edició Invisibles, tindrà lloc una
programació que durant el mes de maig del 2018 envairà la ciutat, una vegada més, amb el treball
d’artistes multidisciplinaris tant de nivell nacional com internacional, i en la que es destinaran una sèrie de
propostes específiques per al públic infantil i juvenil.

2.

TEMA: AMIGOS INVISIBLES

El Festival 10 Sentidos ha aconseguit al llarg de la seua trajectòria consolidar-se com un projecte de
caràcter singular; no només ha apropat l’art d’avantguarda sinò que a més, ho ha fet des del compromís
social i des de la inclusió de les diferents sensibilitats que habiten la ciutat.
Com cada any, el lema que marca la programació del Festival serveix de ferramenta per a fer visibles certs
estigmes socials. Aquest any, a través del lema Invisibles es preten posar al centre a totes les persones que
són condemnades per la nostra societat a ser invisibles. L’exclusió social, motivada per qüestions econòmiques,
físiques, mentals, de raça, de sexe, etc., afecta a un gran nombre de persones amb les que convivim dia a dia sense
reparar en la seua no presència. En aquest sentit, el III Concurs de Dibuix Festival 10 Sentidos convida a tots
els xiquets i xiquetes a reflexionar i dibuixar de forma imaginativa les seues idees entorn a aquesta
temàtica, amb el títol Amics invisibles.

3.

PARTICIPANTS

Podran participar en el III Concurs de Dibuix del Festival 10 Sentidos tots els xiquets i xiquetes de 4 a 12
anys de la següent manera:


A través dels centres educatius, considerant les següents àrees: Educació Especial, Infantil i
Primària. No s’estipula ningun mínim ni màxim de participants per centre.



De forma individual, sempre que no es presenten a través d’un centre educatiu. El responsable en
aquest cas serà el tutor del menor.

4.

INSCRIPCIÓ

Per a participar és necessari enviar un correu a l’adreça natalia@festival10sentidos.com amb les següents
dades. El termini d’inscripció romandrà obert fins el 12 de febrer.
Centres:

Individuals:

-Centre docent:
-Nº de participants:
-Responsable: (cap d’estudis o docent)
-Telèfon de contacte:

-Nom i cognoms del tutor:
-Nº de participants:
-Telèfon de contacte

5.

TÈCNICA Y SUPORT

El suport sobre el que deuen dibuixar els participants serà enviat via correu electrònic pel Festival 10 Sentidos,
una vegada s’hagen inscrit. Aquest suport haurà d’imprimir-se a mida A4 i s’hauran de replenar aquells apartats
que apareguin amb les dades dels participants. Podrà imprimir-se en paper o cartolina blanca, segons la tècnica
a utilitzar.
Cada participant presentarà un màxim d’un dibuix original i de tècnica lliure: llapis, ceres, aquarel·la, tempera,
collage etc.
No entraran en concurs aquells treballs que la seva temàtica, grandària o presentació no s'ajustin a l'assenyalat
en aquestes bases. En cap cas s'admetrà l'escanejat o l'ús de fotografies o imatges d'altres autors ni dissenys
que incloguin marques comercials.
*En cas que el centre ho sol·licite, l’ organització del Festival s’encarregarà d’ enviar els suports ja impresos.

6.

PRESENTACIÓ DELS TREBALLS

Els treballs realitzats s’enviaran a la següent adreça fins el 12 de març:
Av. Barón de Cárcer 48, planta 8E
46001, Valencia
Telf. +34 963 52 53 48

Tots els dibuixos enviats fora del termini estipulat no formaran part de l’exposició ni es tindran en compte pel
jurat avaluador.
*En cas que el centre ho sol·licite, l’organització del Festival s’encarregarà de replegar els treballs al centre.

7.

EXPOSICIÓ

Tots els dibuixos rebuts formaran part d’una gran exposició que tindrà lloc a la Nau. Aquesta exposició
s’inaugurarà el 14 de maig i podrà visitar-se fins el 20 de maig de 2018.

8.

PREMIS

El guanyador o guanyadora rebrà un títol de reconeixement el dia de la inauguració i el seu dibuix es convertirà en
la imatge de la programació infantil de l’edició d’aquest any del Festival 10 Sentidos. A més, rebrà 4 invitacions
per als esdeveniments destinats al públic infantil i juvenil, com teatres, tallers amb artistes i il·lustradors, dansa
etc.
Per altra banda, s’atorgaran fins 3 mencions especials i s’expedirà un diploma d’acreditació per cada cas. Els
guanyadors o guanyadores de les mencions rebran 2 invitacions per a un dels esdeveniments del Festival.

9.

JURAT

El jurat estarà composat per la directora artística del Festival 10 Sentidos i responsables del vicerectorat de
cultura de la Universitat de València.

10. PUBLICACIÓ Y PROPIETAT DELS TREBALLS
Una volta s’expressi la decisió del jurat, es donarà a conèixer a través de la pàgina web del Festival 10 Sentidos i
es comunicarà als guanyadors o guanyadores i als centres participants. L’entrega de premis tindrà lloc el dia de
la inauguració, tal com es publicarà a les xarxes socials del festival
Els treballs presentats passaran a ser propietat del Festival 10 Sentidos, el qual els utilitzarà per a la seua
exposició o altres fins que consideri convenients en la promoció del festival.

11. DRETS D’IMATGE I PROTECCIÓ DE DADES
Els participants autoritzen a les societats organitzadores reproduir i utilitzar les dades facilitades; així com la
seua imatge, en qualsevol activitat relacionada amb el concurs sense que aquesta utilització permeti el dret de
remuneració o benefici algun a excepció de l’entrega dels premis atorgats.
De conformitat amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal,
les dades personals obtingudes a través de l'enviament d'aquesta sol·licitud, el tractament de la qual és autoritzat
pels i les sol·licitants, seran inclosos en un fitxer propietat de GM expressa, l'objecte del qual serà la participació
en el concurs denominat “III Concurs de dibuix Festival 10 Sentidos”. Els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i
oposició es podran exercir davant la mercantil GM Expressa. Les dades de caràcter personal facilitats per vostè
per participar en la present promoció, hauran de ser veraces i exactes.
12. RESPONSABILITATS
Els organitzadors es reserven el dret d'interpretar i modificar les bases del present concurs a qualsevol moment
o fins i tot anul·lar-ho o deixar-ho sense efecte, sempre que concorri causa justificada per a això. En tot cas, es
comprometen a comunicar als concursants les bases modificades o, si escau, l'anul·lació del concurs en el seu
conjunt a través de les pàgines web dels organitzadors. Els concursants es comprometen al fet que la informació
que facilitin sigui completa, veraç i es trobi actualitzada; en tot cas, els organitzadors no comproven l'autenticitat
de la mateixa i declina, per tant, qualsevol responsabilitat que es derivi d'eventuals errors, omissions o falsedats.
La participació en el concurs implica l’acceptació de totes y cada una de les presents bases, així com el criteri
dels organitzadors en la resolució de qualsevol qüestió no prevista en aquestes.
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