
 
 

BASES DEL VII CONCURS INFANTIL DE POSTALS NADALENQUES 
FEDERACIÓ DE COLLES DE CASTELLÓ 

 
 
La Federació de Colles de Castelló convoca el VII Concurs de Postals Nadalenques 2020, 
amb l'objectiu de fomentar la participació i l'expressió artística de les nostres tradicions, 
entre els xiquets de totes nostres colles, en aquest sentit, la finalitat és que els més joves 
elaboren un treball que servirà de disseny de la targeta de felicitació nadalenca 
d'aquesta Federació. 
 
PRIMERA Participants 
 
Podran participar en el concurs xiquets i xiquetes de colles federades de 3 a 14 anys. 
 
SEGONA Obligatori 
 
Haurà d'aparéixer el logo de la Federació de Colles de Castelló en la postal. 
 
TERCERA Tema i característiques 
 

• Es valorarà: 
 

o La creativitat 
o El colorit 
o Els motius nadalencs 
o La destresa 
o La imaginació 

 
• Per a la seua realització pot utilitzar-se tot tipus de materials plàstics: pintures 

de cera, de pal, carbonet, oli, pastís, aquarel·les i fins i tot collages amb 
brillantines, etc. 

• El dibuix haurà de presentar-se en un foli de grandària A4 (297 x 210 mm) i 
orientació vertical. 

 
 
 
 
 
 
 



QUARTA Presentació i termini 
 

• Els treballs s'entregaran presencialment en l'oficina de Federació de Colles 
 

• El termini de lliurament romandrà obert els dies 24 de novembre, 1, 9 i 15 de 
desembre en horari de 18.00 a 20.00 hores en l'oficina de la Federació del Palau 
de la Festa, carrer Rio Sella núm. 1, primer pis.  

 
• MOLT IMPORTANT: ES LLIURAMENT EL DIBUIX EN UN SOBRE DIN A4 

TOTALMENT TANCAT I SENSE CAP NOM NI IDENTIFICACIÓ NI EN L'ANVERS NI 
REVERS D'AQUEST. 

 
• EL DIBUIX NO HAURÀ DE PORTAR CAP IDENTIFICACIÓ QUE PERMETA SABER 

L'AUTOR/A DEL MATEIX 
 

• ES DEURÀ ENTREGAR TAMBÉ UN SOBRE XICOTET TOTALMENT TANCAT SENSE 
CAP TIPUS D’IDENTIFICACIÓ NI EN L'ANVERS NI REVERS D'AQUEST, AMB UN 
PAPER A l'INTERIOR AMB LES SEGÜENTS DADES: 

 
I. NOM DE L'AUTOR/A 

II. EDAT 
III. COLLA A LA QUAL PERTANY 
IV. ADREÇA COMPLETA I TELÈFON DE CONTACTE 

 
CINQUENA Premis 
 

• Els premis s'entregaran el dia 18 de desembre en horari de vesprada per 
determinar. 

• Els autors rebran un obsequi en el moment de presentar les postals. 
• S'entregarà un premi per cadascuna de les categories, consistent en un diploma 

d'honor i un regal. 
• D'entre els premiats en les tres categories, es triarà la postal que utilitzarà la 

Federació de Colles com a imatge per a felicitar les festes nadalenques del 2020. 
• A causa de les circumstàncies actuals, s'informarà al llarg del concurs de l'hora i 

el lloc de lliurament, depenent de poder realitzar-se un acte de lliurament públic 
o individual a cadascun dels guanyadors. 

 
SEXTA   Jurat 
 

• El jurat estarà constituït per membres de diferents col·lectius festers, actuant 
com a secretari sense vot, el secretari de la Federació de Colles de Castelló. 

• La decisió del jurat serà inapel·lable i es realitzarà el 15 de desembre una vegada 
finalitzat el termini de lliurament. Es triaran les postals guanyadores per a cada 
categoria.  

• En el cas de poder realitzar un acte públic per a atorgar els premis, el nom dels 
guanyadors es coneixerà en el mateix moment amb l'obertura dels sobres amb 
les dades personals dels autors de les postals guanyadores. 



• Si per contra ha de fer-se un lliurament de manera individualitzada, el dia 15 de 
desembre es coneixeran les dades personals dels guanyadors  i es contactarà 
amb ells per a entregar-los el premi. 

 
SÉPTIMA Normes finals 
 

• La presentació de qualsevol dels treballs implica:  
o l'autorització per a poder procedir a la seua exposició i utilització 
o l'acceptació d'aquestes bases i de les decisions que adopte el Jurat en 

aquells aspectes no previstos en aquestes. 
• Els treballs guanyadors quedaran en propietat de la Federació de Colles de 

Castelló, podent fer d'ells l'ús publicitari que s'estime convenient, amb esment 
del seu autor. 

• La Federació queda facultada per a introduir alguna modificació en el dibuix 
premiat, si existira alguna dificultat tècnica per a la seua impressió o per a 
introduir algun text o logotip que no figure inicialment en aquestes bases. 

• Els pares, mares o tutors dels concursants, autoritzen  la Federació de Colles de 
Castelló a fer ús de les imatges que es puguen realitzar durant l'acte de 
lliurament de premis el dia citat. 

       
 

Federació de Colles de Castelló 
Novembre 2020 


