Concurs de Targetes Nadalenques
La Junta Local Fallera d’Alfafar, sempre atenta a mantindre les nostres tradicions,
convoca el “TRADICIONAL CONCURS FALLER DE TARGETES NADALENQUES” en la
seua convocatòria de 2014.
PRIMERA.- PARTICIPANTS I MODALITATS:
1. Al concurs participen tots els infantils que ho desigen de les set comissions falleres
d’Alfafar.
2. S’establixen les siguients modalitats:
a) MODALITAT A (de 0 a 5 anys)
b) MODALITAT B (de 6 a 11 anys)
c) MODALITAT C (de 12 a 14 anys)
SEGONA.- REQUISITS I TEMA:
1. Els treballs seran únics i inèdits.
2. La temàtica tractarà sobre les Falles i el Nadal.
3. El tamany de la targeta serà d’una quartilla.
4. Per a la realizació de les targetes, podrà ser usada qualsevol tècnica exclòs l'ús de
l'ordinador.
5. La targeta serà entregada en un sobre tancat, damunt el qual s'escriurà el LEMA de la
targeta, i que al seu torn anirà en un atre sobre major, que també ha de portar el LEMA
de la targeta i en l'interior del qual anirà una targeta en què s'escriurà: modalitat en què
participa, nom complet de l'autor, la seua edat, direcció, telèfon de contacte i nombre de
cens. La part posterior de la targeta nadalenca també haurà de presentar el Lema.
6. Les targetes seran entregades en la Junta Local Fallera pels components
corresponents de cada comissió fallera.
TERCERA.- DATA:
1. La data d'entrega de les targetes serà determinada per la Junta Local Fallera i
comunicada a cada Comissió amb una antelació mínima d'un mes.
QUARTA.- JURAT:
1. El jurat será designat per Junta Local Fallera i el seu veredicte será inapel·lable.
2. Abans de començar la seua llabor, el President de JLFA, li entregarà una còpia de les
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presents bases a cada Jurat per a la seua lectura, aclarint en eixe moment els dubtes
que li poguera plantejar el mateix.
3. Haurà de valorar el treball manual realizat (materials, presentació artística,....), i la
adequació a l’edat dels participants.
4. El Jurat es reserva la facultat d'interpretar les presents bases o resoldre qualsevol
imprevist, donant compte motivat de tot això a la Junta Local.
QUINTA.- PREMIS:
1. S’establixen els siguients premis, que constaran de diploma i lot escolar adequat a l’edat
del participant:
a) UN PREMI PER MODALITAT.
2. Se coneixerán en la primera assemblea de components que’s realize després de que’l
jurat falle el seu veredicte.
3. Se entregaran en l’acte d’entrega de premis del Concurs de Belems.
4. Tots els participants rebran un xicotet obsequi en agraïment per la seua participació.
SEXTA.- ATRES:
1. La participació en el concurs implica la total acceptació de les seues bases.
2. Les targetes guanyadores passaran a ser propietat de la Junta Local Fallera, la qual les
utilizarà per a felicitar les Pasqües, imprimint per a això un nombre equitatiu de les tres
guanyadores i utilizant-les de forma aleatòria, renunciant els autors a qualsevol tipus de
reclamació, present o futura sobre les targetes i els seus drets d’ús.
Delegació de Concursos.
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