
I CONCURS DE DIBUIX “NO ET CREMIS AMB EL SOL! 
PROTEGEIX-TE!” 

....................................................................................................... 
 

BASES DEL CONCURS 
 
L’AECC-Catalunya contra el Càncer convoca el I Concurs de Dibuix “No et cremis amb el sol! 
Protegeix-te!” per als nens i nenes de 6 a 11 anys amb l’objectiu de fomentar la protecció solar 
envers la nostra pell entre la població infantil amb les bases següents: 
 
1. Podran participar en aquest concurs tots els nens i nenes a nivell individual, que siguin de la 
província de Lleida, en tres categories: 
 
1a categoria > de 6 a 7 anys 
2a categoria > de 8 a 9 anys 
3a categoria > de 10 a 11 anys 
 
 
2. Els dibuixos han de tenir com a tema la protecció solar. 
 
3. Les obres presentades han de ser individuals, originals i inèdites i no han d’haver estat 
guardonades en altres concursos. 
 
4. Els originals han d’enviar-se per correu postal al Carrer Pallars, 25 de Lleida 25004.  
També es poden deixar als voluntaris de l’aecc a les diverses poblacions a través de les taules 
informatives que es facin a les piscines (en cas que es facin).  
 
5. A la part del darrera del suport dels dibuixos hi han de constar les dades següents: nom, 
cognoms, edat, població i telèfon del pare/mare. 
 
6. Els treballs es poden presentar, de l’1 de juliol al 31 d’agost del 2021.. 
 
7. El veredicte i l’entrega de premis es farà públic el 27 de setembre a través de les nostres 
xarxes socials. 
 
8. Es realitzarà una exposició dels originals guanyadors a l’AECC Lleida (C/ Pallars, 25). 
 
9. El jurat estarà format per Matias Tolsa, Palmira Rius i Maria Rosa Marti. 
 
10. Les obres premiades seran propietat de l’entitat organitzadora, que podrà editar-ne postals 
ó similars que es comercialitzaran sempre que ho cregui convenient. Els possibles beneficis es 
destinaran a finalitats socials. Els autors renunciaran a qualsevol dret, tot i que se’ls reconeixerà 
l’autoria. 
 
11. Els premis es decidiran un cop rebudes totes les sol·licituds. 
 
12. Hi haurà de màxim fins al 31 de desembre del 2021 per recollir el premi del concurs. 


