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Busquem la Postal de Nadal de la FSC 

5a. edició concurs dibuix infantil 
 

 
1.- Objecte 

S’acosta el Nadal i la Federació de Serveis a la Ciutadania 
(en endavant FSC-CCOO), vol felicitar les festes amb una 
Postal nadalenca original, pròpia, plena d’il·lusió i 
d’esperança per aquest  dies, i per a la resta de dies del 
nou any. 

És per això que enguany organitzem la cinquena edició 
del nostre concurs de dibuix infantil, animant a tota la 
nostra afiliació a participar-hi. 

A la imatge que s’adjunta es pot veure la postal del 
darrer any, amb els dos dibuixos escollits. 

 

 

2.- Tema 

Aturem el canvi climàtic per salvar el món i la ciutadania. 

 

3.- Participants 

Nenes i nens amb qualsevol tipus de vincle familiar amb les persones afiliades de la FSC-CCOO de Catalunya, 
d’edat no superior als 12 anys. 

Només s’admetrà un sol dibuix per nen o nena participant. 

 

4.- Categories 

 

a) Fins als 6 anys 

b) De 7 fins als 12 anys 
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5.- Característiques dibuix 

Els dibuixos han de tenir una dimensió de 2010x297 mm (DIN A4) en sentit horitzontal i es poden fer servir 
qualsevol tipus de suport i material. 

A la part darrera del dibuix s’ha de fer constar el nom i cognoms del nen o la nena autora del dibuix i la seva 
edat, l’adreça completa i telèfon de contacte. Així també el nom de la persona afiliada, el DNI, i la situació 
laboral. 

 

6.- Entrega i terminis 

Els dibuixos s’han d’enviar a la Secretaria de Comunicació de la FSC-CCOO de Catalunya, Via Laietana 16, planta 
7, de 08003 Barcelona. 

El termini de presentació comença el dia 15 de novembre i finalitza el proper 15 de desembre de 2019. 

La secretaria general de la FSC farà l’entrega dels premis, el dia 20 de desembre principalment.  

 

7.- Jurat 

Format per sindicalistes de la FSC-CCOO i respectant-se els criteris de paritat de gènere establerts a les normes 
d’igualtat vigents. 

 

8.- Premis 

Un premi per cadascuna de les dues categories  valorat en 100 € de material escolar, a més d’una còpia 
emmarcada del dibuix premiat. 

 

9.- Drets 

Tots els treballs originals presentats quedaran en propietat de la FSC-CCOO de Catalunya i se’n farà una 
publicació genèrica dels mateixos. 

Els dibuixos premiats seran els que s’editaran com a postal de Nadal per part de la FSC-CCOO de Catalunya. 

 

10.Tractament de les dades personals 

Les dades personals facilitades es destinaran únicament a la finalitat de la participació en aquest concurs, i seran 
tractades conforme a la normativa vigent. 

 
 


