
                                                         

BASES DEL CONCURS DE DIBUIX ESCOLAR “CACAU MORVEDRE” 
DE L’ONGD LA TENDA DE TOT EL MÓN

Dins del projecte de sensibilització  “Cacau Morvedre: Morvedre més Just”  que desenvolupa
l’associació La Tenda de Tot el Món i està cofinançat per la Direcció General de Cooperació i
Solidaritat de la Generalitat Valenciana, es convoca aquest Concurs de Dibuix Escolar amb la
finalitat de promoure el coneixement del Comerç Just, i que es regirà per les següents bases:

1. PARTICIPANTS
Pot participar  alumnat dels  centres  educatius de la  Comarca del  Camp de Morvedre que
estiguen  cursant  4t,  5è,  i  6è  d’Educació  Primària  i  1r  d’Educació  Secundària  Obligatòria
(ESO). La participació pot ser a través del centre educatiu o a títol particular.

2. TEMA
El dibuix guanyador, o detall del mateix, serà la imatge que anirà impresa al paquet del nou
producte “Cacau Morvedre”, un cacao instantani BIO de Comerç Just, i ha de reflectir els
principis i valors que defensa el Comerç Just incloent una vinculació a la comarca del Camp
de Morvedre. 

3. MATERIAL I TÈCNIQUES A EMPRAR
Els dibuixos seran originals i  inèdits,  es presentaran en una fulla de paper grandària A4,
admetent-se tot tipus de tècniques, havent-se de realitzar en vertical.
En la part posterior del dibuix ha de constar el nom i cognoms de l’alumne o alumna, el
centre educatiu, el curs i un telèfon de contacte.

4. TERMINI DE LLIURAMENT
Fins al 13 de novembre de 2017. Els treballs poden presentar-se de manera particular o a través
d’una persona responsable del Centre Educatiu, a la seu de l’associació La Tenda de Tot el
Món, situada al Passatge Pasaje Vicente Moliner 4 baix, del Port de Sagunt.

5. SELECCIÓ 
El Consell Cacau Morvedre, format per representants d’entitats educatives, AMPAS, sindicats
d’ensenyament, representants d’Ajuntaments i mitjans de comunicació de la comarca, serà
l’encarregat de la selecció de tres dibuixos. Amb aquests tres dibuixos es farà una votació
popular  a través de 20 urnes situades en punts  estratègics de la  comarca del  Camp de
Morvedre i també a través de la pàgina web de La Tenda de Tot el Món en una plataforma que
crearà per a tal fi.

6. PREMIS
L’alumne o alumna que resulte guanyadora de la votació popular rebrà un val per import de
100 euros per a canviar per productes de Comerç Just en La Tenda de Tot el Món. Els altres 2
alumnes finalistes que el seu dibuix haja estat seleccionat per la votació popular rebran un
obsequi  de Comerç Just.  Els premis es lliuraran el  dia de la presentació  pública del  nou
producte “Cacau Morvedre”.



7. DISPOSICIÓ DELS DIBUIXOS
Els  treballs  presentats  passaran  a  ser  propietat  de  l’associació  La  Tenda  de  Tot  el  Món.
Igualment els noms i fotografíes de les persones guanyadores podran ser publicades i difoses
per l’associació.

8. ACCEPTACIÓ DE LES BASES
La participació en el concurs implica l’acceptació de totes i cadascuna de les bases, així com
el criteri de l’entitat organitzadora a l’hora de resoldre qualsevol qüestió que no estiguera
prevista en aquestes. 

9. AUTORITZACIÓ
A causa de la minoria d’edat de l’alumnat participant, hauran de acompanyar el seu treball
d’una autorització de la seua mare, pare, tutor o tutora legal, d’acord amb el següent text:  
 

Dª/D. ________________________________________, com a mare, pare, tutor o tutora 

de_________________________________  li autoritze a participar en el Concurs de Dibuix 

Escolar “Cacau Morvedre”, i per açò accepte les seues bases.

___________________, a_____ de _________________ de 2017

Signatura:


