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Bases del concurs de dibuix 
“La meva escola a Marimurtra” 

 
 
 

1.  TEMÀTICA 

El tema del concurs és “La meva escola a Marimurtra” 
 
2.  PARTICIPACIÓ 

El concurs està obert a tots els alumnes que visitin el Jardí Botànic 
Marimurtra en modalitat de visita guiada o activitat amb el seu grup classe 
excepte aquells que realitzen un mòdul específic sobre la figura de Carl 
Faust. 
 
3.  MODALITAT 

Dibuix amb orientació horitzontal o vertical, mida A3. 
 
4.  DIBUIXOS 

Cada concursant podrà presentar un dibuix.  
 
5.  PREMI 

Tots/es els/les participants rebran un diploma de participació. 
El/la guanyador/a rebrà un diploma de guanyador i un “Fan Familiar de 
Marimurtra”, una targeta amb la qual podrà visitar el Jardí Botànic 
gratuïtament durant un any (del 27 de juny de 2022 al 26 de juny de 2023) 
amb tota la família. 
Els/les companys/es de classe de l’alumne/a guanyador/a, rebran una 
entrada gratuïta al Jardí Botànic Marimurtra (a bescanviar del 27 de juny 
de 2022 al 31 de desembre del 2022). 
El lliurament dels diplomes de participació es farà digitalment per correu 
electrònic el dia 17 de juny a totes les escoles participants. 
El lliurament del diploma de guanyador i la targeta “Fan de Marimurtra” es 
farà presencialment al Jardí Botànic Marimurtra durant el mes de juny de 
2022 (data a convenir). 
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6.  TERMINI I PRESENTACIÓ 

Els dibuixos es podran presentar fins el divendres 10 de juny de 2022 a les 
18.00h. Es poden fer arribar per correu electrònic a 
divulgacio@marimurtra.cat amb l’assumpte “Concurs Dibuix Marimurtra 
2021/22”.  
 
7.  FORMAT 

L’arxiu ha d’estar en format JPEG, JPG, PNG o PDF. 
 
8.  IDENTIFICACIÓ 

A la part inferior dreta del dibuix, caldrà afegir en tres files la següent 
informació: 
- Nom i cognoms de l’alumne 
- Nivell escolar i classe (p. ex. 3r B) 
- Nom de l’escola, Municipi 
 
9.  JURAT 

El jurat estarà format per persones de l’equip de Marimurtra. Els membres 
del jurat es posaran d’acord per escollir el dibuix guanyador.  
 
10.  PROPIETAT DE LES OBRES 

Els dibuixos presentats al concurs passaran a formar part de l’arxiu de 
Marimurtra i podran ser utilitzats per a publicacions promocionals del Jardí 
Botànic; mai amb fins lucratius.  
 
11.  REUNIÓ DEL JURAT 

El vot serà secret. El veredicte es farà públic el 15 de juny a les 12.00h. La 
participació comporta la total acceptació d’aquestes bases. 
 
 
 

Blanes, octubre 2021 
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