
 
 
 
 

 
 Ajuntament d’Olius 

 
BASES CONCURS INFANTIL DE NADAL 

 

Fes la felicitació del poble d’Olius !!! 

 

Objectiu: 

Des de l’Ajuntament d’Olius es vol organitzar un concurs per fer la felicitació de Nadal 

per tots els veïns del poble. 

 

Temàtica: 

Han de ser dibuixos que tinguin relació amb les festes de Nadal i que es puguin fer servir 

com a fons d’una felicitació de Nadal. 

 

Participació: 

El concurs està obert a tots els infants del poble d’Olius i està dividit en tres categories 

segons la seva edat. 

- Mini: de 3 a 5 anys 

- Infantil: de 6 a 9 anys 

- Junior: de 10 a 12 anys 

 

Requisits i condicions: 

Cada participant podrà aportar un dibuix com a màxim i han de ser obres de creació 

pròpia. No s’acceptaran en cas de plagi. Els dibuixos hauran de ser com a molt grans 

mida foli A4 i es podran enviar a l’Ajuntament en format PDF escanejat al correu 

ajuntament@olius.cat en el missatge de correu hi haurà de constar el nom de l’autor i 

del seus responsables i un número de telèfon de contacte i la categoria a la qual es 

presenta, o bé es pot portar al propi Ajuntament dins un sobre tancat, a l’exterior del 

qual hi haurà de constar el nom i cognoms de l’autor i del seus tutors, un número de 

telèfon de contacte i la categoria a la qual es presenta. 

 

Els autors de les obres i els seus responsables cedeixen, gratuïtament, per la seva 

divulgació i utilització pública. 

 

Amb tots els dibuixos rebuts es farà una exposició a l’Ajuntament d’Olius per tal de que 

els veïns i participants puguin veure les obres realitzades. 

 

Les obres es poden presentar des de el proper dilluns 7 de novembre fins el divendres 

25 de novembre de 2022 a les 23:00 h. 

 

  


