
 
 

 

I CONCURS INFANTIL DE POSTALS NADALENQUES 
 
 
La Universitat d'Alacant convoca el I Concurs Infantil de Postals Nadalenques.  
L'objectiu d'aquest concurs és fomentar la participació dels fills dels treballadors de la 
Universitat d'Alacant; les postals guanyadores seran utilitzades per la comunitat 
universitària com a felicitació nadalenca. 
 

BASES 
 

1. PARTICIPANTS I REQUISITS 
 
Podran participar tots els fills dels membres de la comunitat universitària en edats 
compreses entre els 3 i els 10 anys (totes dues incloses). 
 

2. REQUISITS 
 
Cada concursant presentarà un únic treball amb tècnica lliure (no utilitzar purpurines ni 
tintes metàl·liques) i en format DINA4. No s'admet que els treballs vinguen plegats per a 
evitar problemes d'impressió en cas de ser premiats. Tots els que no reunisquen els requisits 
establits seran exclosos del concurs. 
 

3. CATEGORIES 
 
S'estableixen 3 categories: 

A- xiquets de 3 i 4 anys 
B- xiquets de 5 a 7 anys 
C- xiquets de 8 a 10 anys 

 
4. PRESENTACIÓ DELS TREBALLS 

 
4.1. FORMA DE PRESENTACIÓ: 

 
Els treballs, amb la corresponent documentació, hauran de dirigir-se al Gabinet de 
Protocol, presentats en únic sobre en l'exterior del qual es farà constar:  
 
I Concurs Infantil de Postals Nadalenques  
Pseudònim de l'autor 
Categoria (A, B o C) 
 
En aquest sobre s'inclourà:  

 
 El treball. En la part posterior del treball figurarà el pseudònim que haja elegit 

l'autor.  
 Sobre tancat amb la documentació. En aquest sobre s'escriurà el pseudònim de 

l'autor i la categoria i en el seu interior:  
 



 
 

 

o Dades personals de l'autor: nom, cognoms, edat. 
o Dades del pare o la mare —el que forme part de la comunitat 

universitària— amb indicació del departament, centre, telèfon i adreça 
electrònica. 

 
4.2. LLOC I TERMINI DE LLIURAMENT: 

 
En el Gabinet de Protocol abans de les 14 hores del dia 14 de novembre. 

 
5. COMISSIÓ DE VALORACIÓ: 

 
La Comissió encarregada de valorar i decidir sobre els treballs premiats en la base núm. 7 
estarà constituïda per un president, el secretari i cinc vocals: 
Presidenta: Aránzazu Calzada González, vicerectora de Relacions Institucionals. 
Secretària: Belén Sánchez Menasanch, gestora en cap del Gabinet de Protocol. 
Vocals:  
 

 José Silva Reus, director del Secretariat de Coordinació i Comunicació 
 Enrique Pérez Penedo, responsable del Gabinet de Disseny 
 Francisca Milán Gijón, gestora en cap de Relacions Institucionals 
 Professor Facultat d’Educació 
 Professor Facultat d’Educació 

 
6. CRITERIS DE VALORACIÓ DE LA COMISSIÓ 

 
A l'hora de valorar, la Comissió tindrà en compte els criteris següents: 
 

 Originalitat de la idea 
 Adaptació de la tècnica a l'edat de l'autor. 
 Qualitat tècnica del treball 

 
7. DECISIÓ DE LA COMISSIÓ. La Comissió, constituïda a aquest efecte, triarà: 

 
7.1. Un treball per cada categoria (A, B, C), segons la base núm. 3. 
 
7.2. Dos accèssits per categoria destinats a formar part d'un catàleg de 3 postals 
digitals i 3 impreses a què podran tenir accés tots els membres de la comunitat 
universitària. 

 
La decisió de la Comissió serà inapel·lable i es publicarà en la pàgina web del Gabinet de 
Protocol http://www.ua.es/va/congresos/protocolo/index.Html i s'enviarà per correu 
electrònic a tots els treballadors de la comunitat universitària. 
 

8. PREMIS 
 

8.1. Premis per categories: A, B, C consistiran en: 
 



 
 

 

 Diploma acreditatiu 
 Un regal 

 
8.2. Premis dels accèssits premiats per categoria consistiran en: 
 
 Diploma acreditatiu 
 Un regal obsequi 
 
9. ACCEPTACIÓ DE LES BASES 

 
La participació en aquesta convocatòria implica que s’accepten aquestes bases, que podran 
ser interpretades i integrades per la Comissió en els aspectes que no hi estiguen previstos. 
 

10. CESSIÓ DE DRETS D'AUTOR 
 
La Universitat d'Alacant adquireix els drets de reproducció i exposició de les obres que es 
presenten. No obstant això, es compromet a tornar els treballs no premiats a petició de 
l'interessat. 
Els treballs podran ser retirats en el Gabinet de Protocol a partir del 19 de gener del 2009.   
 
 
 
 
 
 
Aránzazu Calzada González 
Vicerectora de Relacions Institucionals  
 
 
Alacant, 16 d'octubre del 2008 
 
 


