Concurs “Pintailusiones”
1. Els concursants seran els participants inscrits en la 8ª Divertimaratón.
2. Els temes dels dibuixos que es valoren hauran d'incloure alguna de les següents temàtiques:
- Com veus a una persona amb discapacitat fent esport?
- Esport i solidaritat.
- La diversió a través de l'esport.
- La Mitjana Marató d'Elx - “La més antiga del món”.
Es podrà afegir un títol, lema o eslògan en el dibuix.
3. El dibuix haurà de ser original, personal i estar realitzat durant l'horari de la Divertimaratón.
4. Els dibuixos seran realitzats obligatòriament en les fulles facilitades per l'organització, i
podrà utilitzar-se qualsevol tipus de material, tècnica, pintura i/o color. L'organització
disposarà de material de dibuix, però es podrà fer ús de material propi que es porte de forma
particular.
5. Tots els dibuixos hauran de portar escrit el nom i dos cognoms, edat, localitat, telèfon de
contacte i/o correu electrònic.
6. Es valorarà la creativitat, l'expressió artística i el missatge que transmet.
7. El lliurament es realitzarà en la carpa de recollida d'aliment de l'associació “Donar, Rebre i
Estimar”, entre les 16.00 i les 20.00 hores.
8. Es premiarà els 3 dibuixos que l'organització considere més representatius dels temes del
punt 2.
9. El jurat estarà constituït per representants de la Mitjana Marató Internacional Ciutat d'Elx,
de l'Associació “Donar, Rebre i Estimar” i de l'Ajuntament d'Elx.
10. El resultat de les deliberacions es farà públic el 3 d'abril a través de la pàgina web i xarxes
sociales.de la Mitjana Marató Internacional Ciutat d'Elx i de la pàgina de l'Esports de
l'Ajuntament d'Elx.
11. Els autors seleccionats seran convocats per l'organització per a rebre diploma de
reconeixement i regals de l'organització, en data que serà comunicada als premiats.
12. Tots els dibuixos, premiats o no, passaran a ser propietat de l'organització i podran ser
utilitzats per aquesta per a la promoció i difusió de l'esport adaptat, esport escolar i/o de la
Mitjana Marató Internacional Ciutat d'Elx o qualsevol altra fi que s'estime
oportú. Els dibuixos també podran ser entregats, juntament amb els aliments recollits, a
persones en risc d'exclusió social a manera de detall solidari.
13. La participació en el concurs implica l'acceptació íntegra de les bases d'aquest.

