
Bases Concurs de Dibuix

Tècnica

La tècnica és totalment lliure.

Participants

El concurs és obert a tots els nens i nenes menors de 12 anys, fills i filles, 
nebots i nebodes, familiars de la gent de MIM.

Condicions de presentació

Cada participant només podrà presentar un únic dibuix. Cal que les 
obres siguin originals, inèdites i no premiades en altres certàmens o 
concursos.

El dibuix es presentarà en format DIN A4 (21 x 29,7 cm) horitzontal, 
sense cap nom del nen/a en el dibuix. Enviar en un sobre tancat  a les 
oficines de MIM Ullastrell o Sant Cugat, o bé per correu electrònic a: 
comercial@mim.cat, sempre indicant el nom i cognoms de l’autor/a, 
data de naixement i el nom i cognoms del pare, mare o familiar de MIM.

El termini de lliurament finalitzarà el 14 de desembre del 2018 a les 18h.

Jurat

El jurat estarà format per un profesional del sector del disseny, un 
treballador de la MIM i un membre del Departament de Marketing. 
La decisió del jurat es farà pública el mateix dia i es comunicarà 
personalment a la persona guanyadora.



Nadal 2018-2019

Premi

El premi per al dibuix guanyador dependrà de l’edat del campió. A 
escollir entre: una bicicleta, un llit elàstic, un kit per fabricar un 
robot amb Arduino o un dron de joguina amb càmera.

El lliurament del premi es farà el dia de 21 de desembre del 2018 a 
les 18:30 h, el lloc s’indicarà més endavant.

Els dibuixos presentats seran exposats a la web de mim.cat, durant el 
període de Nadal 2018-2019.

*Els dibuixos presentats no es retornaran i quedaran en propietat de MIM, reservant-se el dret de 
publicació i difusió per qualsevol mitjà que cregui oportú, esmentant sempre el nom i cognoms de 
l’autor/a. Per participar en el present concurs de dibuix infantil és imprescindible que els pares o els 
tutors legals adjuntin, amb el dibuix, una autorització signada en la qual permetin la participació 
al concurs de l’Infant menor d’edat, acceptin les bases del concurs i atorguin la seva conformitat, 
sense reserves, al seu contingut. La presentació al concurs implica l’acceptació total de les bases. 
Qualsevol qüestió no prevista en aquestes bases serà resolta per l’organització i obligadament 
acceptada per les persones participants.

Bicicleta per a nens/es de 6 a 8 anys BTWIN RacingBoy o MistiGirl
(de 120 a 135cm amb 5 velocitats, colors: blau, vermell, rosa i negre, 
i verd)

Llit elàstic per a nens/es de 1 a 5 anys Smart Trike
(3 en 1: piscina de boles, llit elàstic amb barra de seguretat i llit 
elàstic)

mBot Robot educatiu per a nens/es de 9 a 12 anys amb Bluetooth i 
Arduino
(amb manual de programació i instal·lació mBot)

Drone Air-Raiders per a nens/es de 10 a 12 anys amb 6 canals i 
càmara HD
(amb targeta de memoria 2GB, fins a 100m altura, amb llums i 
autolooping)


