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Bases per al concurs de dibuix per al disseny de la caràtula del CD del taller 

d’anàlisi de text de la “LA MEVA TERRA ÉS EL MAR” del grup de rock català 

Lax’n’busto. 

 

1. PARTICIPANTS 

 

Es poden presentar tots els alumnes de primària i secundària dels Centres Educatius d’arreu de 

Catalunya. 

 

2. TÈCNICA 

Totalment lliure.  

Es pot emprar qualsevol tipus de tècnica sempre que s'adapti al següent format: 

- Limitat a màxim 3 colors. 

- Format de cartolina DIN A-4 i amb el dibuix emmarcat el el format de caràtula de CD 

segons: 
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- El dibuix ha d’incloure el text: 

o TALLER D’ANÀLISI DE TEXT – LA MEVA TERRA ÉS EL MAR 

 

 

3. TEMA 

El tema és inspirat en la lletra de la cançó “La meva terra és el mar”  i tot allò relacionat amb la 

navegació a vela. 

 

4. PRESENTACIÓ 

En el revers del dibuix, s'indicarà el nom de l'autor, el títol, un número de telèfon de contacte, 

població i el col·legi a què pertany. 

 

Els dibuixos es poden entregar dins un sobre, indicant REF: Concurs caràtula. A: 

Federació Catalana de Vela  

Plaça del Moll de la Vela s/n 

08930 – Sant Adrià de Besòs 

(en horari de 09.30h  a 14 h. i de 15 a 18.30 h.), 

 

Centre Municipal de Vela 

Moll de Gregal s/n 

08005 - Barcelona 

 

El termini de lliurament serà des del 6 de novembre de 2009. 

 

5. JURAT 

El jurat estarà compost per: 

- Comitè executiu de la Federació Catalana de Vela 

- El Director d’Escola Catalana de Vela  

- Director Tècnic de la Federació Catalana de Vela 

- Els components del Grup de Rock català Lax’n’busto 

- Sra.Dolors Portet i Sra.Sónia Carrillo, professores de l’Escola Pia de Sabadell i creadores 

del Taller d’anàlisi de text. 

 

La decisió del jurat: 

- El jurat farà una tria dels 5 finalistes el dia 6 de novembre. 

- El guanyador final serà anunciat el dissabte 14 de novembre al matí, en el Marc del 

Campionat de Catalunya de Vela Escolar, al Port Vell. 
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6. PREMIS 

Els premis són els següents, 

1r Premi: 

 

- Un curs de vela gratuït. 

- Una entrada a l’AQUÀRIUM de Barcelona. 

- CD signat pels Lax’n Busto. 

- El dibuix guanyador serà imprès a la caràtula del CD que completa el taller d’anàlisi de 

text. 

o La Federació catalana de Vela es reserva el dret de ubicar els logos corporatius que 

siguin oportuns en la maquestació definitiva de la impressió de la caratula. 

 

4 segons premis: 

- Una entrada a l’AQUÀRIUM de Barcelona. 

- CD signat pels Lax’n Busto. 

 

7. ELS DIBUIXOS 

Els dibuixos premiats quedaran en propietat de la Federació Catalana de Vela, que se’n reserva el 

dret de publicació, i sempre mencionant-ne l'autor/a. 

  

8. EXPOSICIÓ 

Amb els dibuixos finalistes i uns altres seleccionats es farà una exposició a l’stand de Escola 

Catalana de Vela durant el Saló Nàutic Internacional de Barcelona 

 

9. DEVOLUCIÓ 

Els dibuixos no premiats es podran recollir en la seu de la Federació Catalana de Vela a partir del 

16 de novembre de 2009. En les devolucions per correu, les despeses d'enviament són a càrrec 

del participant.  

El material no reclamat, quedarà en propietat de la Federació Catalana de Vela. 

 

10. RESOLUCIÓ FINAL 

El jurat resoldrà qualsevol incidència que puga produir-se. Esta serà irrevocable. 

L'entitat organitzadora no es fa responsable de qualsevol pèrdua fortuïta que pugui produir-se. 

El fet de participar en este concurs implica l'acceptació d'aquestes bases. 

 


