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BASES DEL V CONCURS DE MARCAPÀGINES
BIBLIOTEQUES DE PATERNA
Com que enguany se celebra el 250é 
aniversari del seu naixement, el tema 
d’aquesta edició és Ludwing van Beethoven.

1. Participants
Poden participar en el concurs els xiquets i les 
xiquetes que reunisquen els següents requisits:

• Cursar 2n Cicle d´Educació Infantil o 
Educació Primària.

• Ser veí o veïna de Paterna o estudiar en 
qualsevol centre educatiu del municipi.

• Que pare, mare o representant legal envie 
un correu electrònic a biblioteques@ayto-
paterna.es amb la imatge del marcapàgines 
que es presenta, en format .jgp o .pdf 
juntament amb les dades del xiquet o 
xiqueta participant. Aquests han de ser:

• Nom i cognoms.
• Data de naixement.
• Adreça i municipi.
• Telèfon.
• Curs.
• Col·legi i municipi del col·legi.

S’establixen 9 categories, una per cada 
curs acadèmic des de 2n Cicle d´Educació 
Infantil fins 6é d´Educació Primària.
Cada participant pot presentar fins a dos 
marcapàgines.

2. Característiques de l’obra
El marcapàgines es realitzarà en un 
rectangle de 20cm. x 6cm.
La cartolina ha de ser sense relleu i no ha 
d’estar encunyada ni doblegada.
El disseny s’efectuarà només per una cara.
Els treballs hauran d’estar elaborats 
únicament i exclusivament pel xiquet o 
xiqueta que es presenta.
La tècnica serà manual i lliure.

3. Presentació de treballs i i termini de 
presentació
El marcapàgines s’enviarà per correu electrònic 
a l’adreça biblioteques@ayto-paterna.
es i en l’assumpte s’ha d’indicar Concurs 
Marcapàgines 2020 i curs del participant.
Els participants que presenten dos 
marcapàgines hauran d’enviar dos correus 
electrònics, cadascun d’ells amb un treball i les 
dades indicades en el Punt 1 d’aquestes bases.

El termini de presentació dels treballs serà 
fins al 4 de maig de 2020.

4. Jurat
El jurat estarà compost pel Regidor de 
Biblioteques i Museus o en la persona en qui 
delegue, i per diversos membres vinculats a 
la cultura local.
El jurat podrà deixar deserta alguna de les 
categories.
La decisió del jurat serà inapel·lable. 

5. Selecció de treballs
Els criteris en què es basarà el jurat per a 
la selecció dels treballs seran la qualitat i 
originalitat de les obres
El jurat distingirà entre obres seleccionades i 
preseleccionades. 

6. Exposició de les obres
Les obres seleccionades i les preseleccionades 
seran exposades en les biblioteques de Paterna. 
D’entre totes elles, es podran triar un o 
vàries que seran imatge del Servici de 
Biblioteques de 2021.

7. Devolució d’obres presentades
Tots els treballs seleccionats per a l’exposició 
hauran de presentar-se obligatòriament en 
format original.
Els premiats quedaran en poder de 
l’Ajuntament de Paterna, que es reserva el 
dret de reproducció sense que això supose o 
siguen exigibles drets d’autor.
Els marcapàgines preseleccionats i els no 
premiats podran retirar-se durant els mesos 
de setembre, octubre i novembre de 2020. 
Els que no hagen sigut recollits en aquest 
període de temps passaran a ser propietat 
de l’Ajuntament de Paterna.

8. Lliurament d’obsequis
El lliurament d’obsequis als autors de les 
obres triades es realitzarà a la Biblioteca 
Pública Municipal La Cova Gran (C/Godella, 
núm. 30 de Paterna) quan les circumstàncies 
ho permeten, la qual cosa comunicarà i 
publicitarà convenientment per part de la la 
Regidoria de Biblioteques.

9. Acceptació de les bases
Els participants acceptaran íntegrament aquestes 
bases, així com les decisions que adopte el jurat.


