7a edició
CONCURS DE DIBUIX

“VIATJA GRATIS AMB LA T-16”

Descarrega’t la fitxa d’inscripció

DATA LÍMIT DE
PRESENTACIÓ:

30/04/20

Ho organitza:

Busca el BOT de l’AMTU

Hi col·labora

O al web

www.amtu.cat
sobre l’icona
“Concurs”

PRESENTACIÓ

El concurs de dibuix “Viatja gratis amb
la T-16!”, que organitza l’Associació de
municipis per la Mobilitat i el Transport
Urbà (AMTU), amb la col·laboració de
la Generalitat de Catalunya, l’Autoritat
del Transport Metropolità de l’àrea
de Barcelona (ATM) i Ferrocarrils de
la Generalitat de Catalunya (FGC),
consisteix en la creació d’un cartell per
donar a conèixer el títol de transport T16 entre els menors i les seves famílies i
destacar-ne la seva utilitat.

5) Es pot utilitzar qualsevol tipus de
tècnica (aquarel·la, llapis, retoladors,
ceres, etc.), sempre que s’adapti al
format del cartell i no tingui relleus.
6) Al dors del cartell hi ha de figurar
únicament el pseudònim de l’autor o
autora del dibuix.
7) El cartell s’ha de lliurar acompanyat
d’un sobre tancat:
•

CONCURSANTS

El concurs està obert als alumnes de 6è

A l’exterior d’aquest sobre s’hi
escriurà la següent informació:
“Ref. CONCURS DE DIBUIX: VIATJA
GRATIS AMB LA T-16” i el pseudònim
de la persona participant.
A dins del sobre s’hi haurà
d’incloure la fitxa d’inscripció
signada per l’autor/a del cartell, que
adjuntem com a annex d’aquestes
bases.

de Primària que hi vulguin participar de
manera individual, presentant una única
i original obra inèdita.

•

Poden concursar-hi els alumnes de totes
les escoles públiques, concertades o
privades de l’àmbit del Sistema Tarifari
Integrat (STI) de l’àrea de Barcelona
on l’AMTU gestiona les targetes T-16
(exceptuant els 18 municipis de la Zona
tarifària 1 i els de les comarques del
Berguedà i del Ripollès).

8) La participació en aquest concurs
implica l’acceptació d’aquestes bases.

Cartell guanyador de l’edició 2019

JURAT I VEREDICTE

El jurat estarà format per 2
representants de l’AMTU, 1
representant de l’ATM, 1 especialista
en disseny gràfic i/o màrqueting i
1 pedagog/a, els quals escolliran
els 3 cartells finalistes que millor
representin la promoció de la T-16
i l’ús del transport públic per part
dels nens i nenes. Les decisions del
jurat seran inapel·lables.
L’elecció del 1r, 2n i 3r premi anirà
a càrrec dels membres associats
a l’AMTU, als quals s’enviarà una
enquesta electrònica a través de la
qual puntuaran els tres dibuixos que
hagin quedat finalistes.

a)

Un element identificable de la
T-16.

b)

Elements de lliure elecció, que
ajudin a donar a conèixer els
aspectes més rellevants d’aquest
títol de transport públic.

c)

Lema que promocioni l’ús i
coneixement de la T-16.

2) Les obres que es presentin hauran de
ser originals, inèdites i no premiades
en altres concursos.
3) El format del cartell ha de ser DIN-A3
(42cm per 29,7cm), tant si el dibuix
es presenta en horitzontal com en
vertical.
4) Llengua: qualsevol text que pugui
incloure el dibuix ha de ser en català.

1r PREMI
- Pel nen/a guanyador/a: 1 bicicleta
elèctrica valorada en 1.000€
aproximadament.
- Per l’escola: una activitat del
“Tren de l’ensenyament” que organitza FGC (Ferrocarrils de la
Generalitat de Catalunya), durant el
2020 (únicament pels alumnes d’un
curs).
El premi també inclou el desplaçament en autocar des de l’escola
fins al lloc de l’activitat. Com a màxim podran realitzar l’activitat 50
alumnes.
NOTA: La imatge del dibuix
guanyador del primer premi
serà utilitzada per l’AMTU per
promocionar la targeta T-16 en
diferents suports.
2n PREMI
Un cap de setmana de juliol o agost
en família (2 dies tot inclòs) per al
nen/a guanyador/a, i els seus pares
i germans o germanes a Port Ainé
amb el Tren dels Llacs.
3r PREMI
Excursió d’1 dia (tot inclòs) per al
nen/ guanyador/a, amb els seus
pares i germans o germanes, amb
el Tren dels Llacs. A escollir entre 8
tipus d’activitats diferents.

DRETS

Tots els cartells que es presentin
són propietat de l’autor/a i aquest/a
cedirà a l’AMTU, amb caràcter
exclusiu i indefinit, els drets
d’explotació dels mateixos.

TERMINI I LLOC DE
PRESENTACIÓ

L’organització es reserva el dret de
publicar a través de qualsevol mitjà
(físic o digital) i/o editar les obres,
així com fer-ne ús exclusiu segons
el seu interès, amb la finalitat de
promoure el concurs, la targeta T-16
i l’ús del transport públic en general.

Les obres participants es poden fer
arribar personalment o per correu
postal a:

Les obres originals enviades no
seran retornades als participants
del concurs i romandran a càrrec de
l’organització fins el 30 de juny del
2021, posteriorment, es procedirà a la
seva destrucció. En podran demanar el
retorn enviant un correu electrònic a
amtu@amtu.cat abans de l’esmentada
data.

CONDICIONS DE PRESENTACIÓ
1) El tema del cartell ha de ser la targeta
T-16, i per tant, aquest ha d’incloure
els següents elements:

PREMIS

El termini de presentació dels cartells
és fins el dia 30 d’abril de 2020. Seran
acceptats tots els treballs que arribin a
la seu de l’AMTU fins aquesta data a les
20h.

AMTU – Associació de municipis per la
Mobilitat i el Transport Urbà
C. Anselm Clavé, 69-73, 2a planta
08402 – GRANOLLERS
L’horari d’atenció al públic és de les 9h a
les 20h ininterrompudament
ACTE D’ENTREGA I RESOLUCIÓ
PÚBLICA

La participació en el concurs
pressuposa la total acceptació
d’aquestes bases. Qualsevol
circumstància no prevista en
aquestes bases serà resolta per
l’organització i/o el Jurat.

La resolució sobre l’elecció del 1r, 2n i 3r
premi es donarà a conèixer el 20 de maig
de 2020, a través del web de l’AMTU i
també de les xarxes socials.

Fitxa disponible i descarregable a la web
amtu.cat i clicar sobre la icona “Concurs”, on
també podreu trobar informació i fotografies
de les passades edicions.

