CONCURS ACCS
EN MOTIU DEL 15è ANIVERSARI DE L’ASSOCIACIÓ
En motiu del 15è ANIVERSARI de l’Associació, l’ACCS convoca un concurs de dibuix per triar la
mascota de l’ACCS per a tots els fills i les filles dels Consellers de Seguretat associats.
Categories:
1ª Categoria fins a 5 anys
2ª Categoria de 6 a 9 anys
3ª Categoria de 10 a 12 anys.
Seran atorgats cinc premis que rebran un obsequi: el primer premi, un finalista i tres accèssits,
un per cada categoria.
El veredicte de la mascota de l’ACCS es decidirà en l’Assemblea General de l’ACCS del dia 9
d’abril de 2015.

Bases del concurs
MASCOTA DE L’ACCS
Per a presentar-se al concurs caldrà:
- Ser fill o filla d’un associat o associada de l’ACCS de menys de 12 anys.
- Fer un dibuix que pugui ser la mascota de l’ACCS, amb motius relacionats amb la
nostra activitat.
- Enganxar l’original en una cartolina DIN A4.
- Darrera la cartolina escriure el títol de l’obra i l’edat del nen o nena.
- Posar el dibuix dins un sobre amb el títol de l’obra i l’edat del nen o nena.
- Dins del sobre posar també el sobre tancat amb les dades del nen i del pare o mare
que siguin membre de l’ACCS.
- Entrega-ho a l’ACCS com a molt tard el dia 9 d’abril de 2015.
Aclariments:
A l’exterior del sobre juntament amb el dibuix: Títol de l’obra i edat del nen.
Al interior: sobre tancat amb el nom i cognom del nen o nena i les dades complertes del
associat/da (nom, cognoms, telèfon i adreça).
Aquest sobre només s’obrirà quan el jurat hagi emès el veredicte.
Si no es compleixen tots aquests requisits, el dibuix restarà fora del concurs.
EL DIBUIX S’HA DE LLIURAR COM A MOLT TARD ABANS DEL DIA DE L’ASSEMBLEA GENERAL DE
L’ACCS 9 D’ABRIL DE 2015 A:
MªAngels Segarra de l’ACCS, que estarà a l’entrada de la Jornada a partir de les 15.30h fins les
18h. També podeu fer-lo arribar abans del dia 9 d’abril de 2015 enviant el sobre a la Secretaria
de l’ACCS o enviant-ho per correu ordinari.
El jurat està format per:
- Otto Bracke, President de l’ACCS
- Rosa Beaus, Vice-Presidenta de l’ACCS
- Antonio Sánchez, ex-President de l’ACCS
La participació en el concurs implica l’acceptació de totes les seves bases.
Us animem a tots i totes a participar. Atentament, LA JUNTA DIRECTIVA

20/03/15

