BASES DEL CONCURS DE DIORAMES - TAP 2018

1. Poden participar tots aquells infants (en edat compresa entre els 2 i els 16 anys) que
ho desitgin sempre sota la supervisió d’un tutor. El diorama l’ha de fer l’infant.
2. Un diorama podrà ser fet per un màxim de dos persones. En cas que aquestes
persones siguin de categories diferents, se’ls valorarà en la categoria de superior edat.
Les places són limitades, hi ha 20 espais per cada categoria i un participant podrà
reservar com a màxim 1 espai. En cap cas es podrà modificar la distribució de la sala.
3. El concurs consta de dos categories:
- Infantil (fins a 7 anys)
- Júnior (de 8 a 16 anys)
4. S’atorgaran els següents premis:
- 1r i 2n de la categoria Infantil.
- 1r i 2n de la categoria Júnior.
5. Per tal de participar al concurs, és imprescindible inscriure’s al formulari web de la
TAP. Caldrà presentar registre digital de la inscripció.
6. El període d’inscripció serà fins al 20 de febrer de 2018.
7. La no assistència al concurs sense preavís a l’organització suposarà una sanció per a
la propera edició.
8. Cada participant disposarà d’un espai real de 100 cm x 100 cm per a realitzar la seva
maqueta. Només es podrà utilitzar clicks de Playmobil i qualsevol dels complements de
la marca. Cadascú portarà el seu material i figures.
9. No s’acceptaran muntatges previs d’una part del diorama o de la decoració del
mateix.
10. El Concurs es realitzarà el dissabte dia 24, al mateix recinte de la TAP, entre les
10.00 i les 14.00h.
11. Serà imprescindible que els participants mantinguin els diorames fins al final de la
mostra el Diumenge 25 a les 19.30h.
12. Els participants podran portar material decoratiu (pedres, herba, etc.) i eines per
crear-lo.

13. L’organització del concurs protegirà dels diorames exposats, però en cap cas podrà
respondre dels robatoris de peces o del deteriorament sofert per causes alienes i/o de
força major.
14. El jurat estarà format per dos membres de l’organització i dos membres de
l’associació “SomosClicks”.
15. El veredicte del jurat serà inapel·lable.
16. Els premis atorgats seran productes de Playmobil. El lliurament de premis se
celebrarà al mateix punt d’exposició el diumenge 25 de febrer a les 19 h.
17. La participació en el concurs suposa l’acceptació de les presents bases. Qualsevol
dubte serà resolt per part de l’organització.
18. Aquestes bases poden ser modificades per causes alienes o de causa major.
19. En inscriure’s al concurs queden els cedits de drets d’imatge a l’entitat
organitzadora.
20. És requisit imprescindible presentar l’autorització de menors degudament
emplenada.
21. Els infants inscrits i 1 tutor per cada inscripció tindran entrada lliure el dia del
concurs (dissabte 24) i el dia del desmuntatge (diumenge 25).

