
 

 

 

 Federación de Moros y Cristianos de Dénia 

Dibuix Infantil 2023 

 

 

1. En aquesta edició del  Dibuix Infantil de la Femmicc s'estableixen les categories 

següents de participación, segons el curs escolar: 

  

              CATEGORÍA 1 : 1º PRIMARIA  Y 2º PRIMARIA 

              CATEGORÍA 2: 3º PRIMARIA Y 4º PRIMARIA 

              CATEGORÍA 3:  5º PRIMARIA  Y 6º PRIMARIA 

  CATEGORIA 4: EDUCACIÓ ESPECIAL  

    

 

2. El dibuix  ha de fer referència  a la Festa de Moros i Cristians de Dénia i podrà ser 

realitzat amb qualsevol técnica artística . 

3. El dibuix es realitzarà en POSICIÓ HORITZONTAL, s’utilitzarà una fulla de dibuix 

tamany Din A4 

4. El Jurat elegiran d'entre tots els dibuixos presentats, els guanyadors de cada 

categoria que s´inaugurará el 18 de febrer en el mercat Municipal de Dénia y estaran 

exposats durant una setmana. 

Els treballs realitzats seran arreplegats per un representant de la Federació, abans del 

día 6 DE FEBRER DE 2022. 

5. S´otorgarán per part del Jurat els següents premis: 



 

 

-A criteri del Jurat, UN PRIMER PREMI, SEGON Y TERCER PREMI de cada Categoria. Y en 

categoría especial un únic Premi.  

El premi serà un trofeu representatiu de la nostra festa, en or per al primer premi, plata 

per al segon premi i  bronçe per al tercer premi. 

Comunicarem els noms i dibuixos guanyadors a les  escoles, via telefònica i per e-mail. 

6. Es imprescindible OMPLIR LES DADES següents en la part posterior de la cartolina 

entregada: 

-Nom i cognoms del participant. 

-data de naixement 

-Curs i Colegi. 

7. L'entrega de premis als guanyadors tindrà lloc durant la celebració de la Gala de 

Presentació de Càrrecs Festers  el día 24 de febrer a les 20:00 h en el Centre Social de 

Denia. 

8. El Jurat del estarà compost pels assessors que la FEMMICC determine, vinculats al món 

de la festa de Moros i Cristians i amb curriculum o professió vinculada directament amb l’àmbit 

artístic expressiu. 

9. Difusió: Publicació a les xarxes i tornada als centres del video de guardonats. 

10. La Participació en el concurs suposa l'acceptació d'aquestes Bases. Els dibuixos 

presentats per part dels participants quedaran en propietat de la FEMMICC de Denia 

que podrà disposar dels mateixos per a la seva edició i reproducció, com a part del seu 

fons documental i d´arixiu. 

COMUNICACIÓ DE DADES PERSONALS I PROPIETAT INTEL·LECTUAL: Com s’informa a les bases 

del concurs, els participants autoritzen al responsable de tractament, FEMMICC a publicar o 

reproduir les imatges partici- pants amb finalitats de comunicació o exposició, citant sempre el 

nom de l’autor (exposició final a la llibreria, si s’escau, i difusió a la web i a les xarxes socials 

pròpies). La FEMMICC també es reserva el dret d’ús de les imatges amb finalitats comercials, 

en el cas dels guanyadors d’amb dues categories (difusió a la web, xarxes i publicitat).  

EXERCICI DE DRETS: Pot contactar amb el responsable, així com exercir els drets d’accés, 

rectificació, supressió, portabi- litat de dades, limitació, oposició i revocació del consentiment 

contactant a secretaria@femmiccdenia.com Tenen dret a realitzar una reclamació davant les 

autoritats de protecció de dades. Per a més informació consulti la política de privacitat a 

www.femmiccdenia.com 

 

Secretari FEMMICC 


