Concurs Infantil
de Diorames
Playmobil

Girona, 9 i 10 de novembre de 2019
Consulta les bases a: www.esplay.cat

Organitza

BASES DEL CONCURS INFANTIL
DE DIORAMES PLAYMOBIL
El Concurs Infantil de Diorames Playmobil de Girona 2019 es regirà per les següents bases:
1.- L’empresa Smartplay, SL és l’organitzadora del Concurs Infantil de Diorames Playmobil, que es
durà a terme el dissabte dia 9 de novembre de 2019 al Palau de Fires de Girona.
2.- L’objectiu del Concurs és promoure la cultura Playmobil entre els infants i estimular el seu
desenvolupament creatiu per mitjà de la iconografia Playmobil.
3.- Els diorames s’hauran de realitzar, obligatòriament, amb figures i elements de la marca Playmobil
que els propis concursants hauran de portar, tot i que l’escenografia del diorama podrà ser de
construcció pròpia o d’altres marques (el jurat valorarà especialment la coherència i la proporció dels
elements d’atrezzo amb l’estil de la marca Playmobil).
4.- La temàtica dels diorames serà lliure, si bé la valoració per part del Jurat es basarà en criteris
d’originalitat, rigor temàtic, novetat i customització de figures.
5.- Hi poden participar nens i nenes de 2 a 16 anys, que podran rebre la col•laboració puntual d’una
persona adulta durant la producció del diorama. L’acompanyant no té limitació d’edat.
6.- El Concurs admetrà com a màxim 20 participants. La inscripció al Concurs és gratuïta. Tots els
participants hauran d’haver presentat la corresponent fitxa d’autorització signada per part del
pare/mare o tutor/a legal. L’admissió dels participants es farà per rigorós ordre d’arribada de la
sol•licitud.
7.- Tots els equips concursants participaran en la mateixa categoria.
8.- Les mides dels diorames seran de 200cm x 80cm (una taula). Cada participant només podrà
intervenir en la creació d’1 diorama.
9.- Els participants s’hauran de presentar al Palau de Fires de Girona el dissabte dia 9 de novembre a
les 09:50 h, per començar el Concurs a les 10:00 h. L’hora màxima de finalització dels diorames serà
les 14:00 h. Els diorames estaran exposats durant tot el cap de setmana, i el veredicte del jurat es farà
públic el diumenge dia 10 de novembre a les 19:30 h. El desmuntatge es farà el mateix diumenge a
partir de les 20:00 h.
10.- El jurat estarà composat per un/a representant de l’empresa organitzadora i per 1 o 2
dioramistes de reconeguda trajectòria. El Jurat es reserva la possibilitat de considerar desert el
Concurs. La decisió del Jurat serà inapel•lable.
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11.- No hi podrà haver cap vinculació familiar ni mercantil entre els membres del Jurat i els
participants al Concurs.
12*.- Tots els equips participants rebran el mateix dissabte al matí un val per valor de 5€ per
comprar productes Playmobil. Tots els concursants optaran a 3 premis:
-1r Premi: 25€ en productes Playmobil
- 2n Premi: 15€ en productes Playmobil
- 3r Premi: 10€ en productes Playmobil
*Els productes Playmobil només es podran comprar a les parades de la Fira que estableixi l’organització durant el cap
de setmana de la Fira.

13.- La inscripció al Concurs Infantil de Diorames Playmobil de Girona s’ha de fer per correu
electrònic a l’adreça: info@esplay.cat. El termini d’inscripció al Concurs finalitza el dimecres dia 6 de
novembre de 2019 a les 20:00 h. Els organitzadors notificaran l’acceptació al Concurs.
14.- Els motius d’exclusió del Concurs poden ser:
- L ’incompliment de les condicions recollides en aquestes Bases.
- La ingerència en les deliberacions del jurat o l’intent d’influir en el resultat de les
mateixes, degudament acreditat.
15.- La participació en el Concurs Infantil de Diorames Playmobil de Girona suposa la plena
acceptació d’aquestes Bases.
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FITXA DE PARTICIPACIÓ AL CONCURS INFANTIL
DE DIORAMES PLAYMOBIL
Autorització Pare/Mare/Tutor-a:
Nom i cognoms: ..............................................................................................................................................................
DNI o NIE: ...........................................................................................................................................................................
Domicili postal: ................................................................................................................................................................
Telèfon: ........................................................Població: ....................................................................................................
E-mail: .................................................................................................................................................................................
Dades participants:
• Participant número 1:
Nom i cognoms del nen/nena participant: ...........................................................................................................
Data de naixement del nen/a participant: ............................................................................................................
Població: ....................................................... Comarca: ................................................................................................
• Participant número 2:
Nom i cognoms del nen/nena participant: ...........................................................................................................
Data de naixement del nen/a participant: .............................................................................................................
Població: ....................................................... Comarca: ................................................................................................

Títol del diorama: .........................................................................................................................................................
Vols rebre informació relacionada amb els esdeveniments i activitats organitzades per
Smartplay, SL, així com altres comunicacions d’entitats o empreses relacionades amb
l’univers Playmobil?

Sí

No

Us fem saber que les dades que voluntàriament ens proporcioneu en aquesta butlleta seran tractades per Smartplay, SL
amb la finalitat d’informar de les diferents activitats en les que participi l’empresa. Aquestes dades no seran cedides a
tercers si no és per obligació legal. Podeu exercir els vostres drets d’accés, rectificació, limitació, portabilitat, oposició o
supressió de les dades al correu electrònic info@esplay.cat. Més informació a www.esplay.cat.
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