
 

  

CONCURS: DISSENYA LA 

SAMARRETA DE L’ESCOLA 

BASES PEL CONCURS DE SAMARRETES  

1. COM PARTICIPAR:  
 
Pot participar qualsevol persona de 7 a 99 anys. 

 Cal enviar el teu disseny per e-mail a emusica@tremp.cat 
 Cal fer constar al cos del correu les següents dades: 

- Nom i cognoms. 
- Adreça electrònica. 
- Edat.  

 
 IMPORTANT: Heu d’introduir el nostre logotip al di sseny de la samarreta. 
 Podeu descarregar-lo a www.tremp.cat/escolademusica   

2. NORMES: 
 

- Només es pot enviar un disseny per persona. 
- El fitxer ha de ser en format jpg. 
- El concursant serà responsable, en cas de no fer servir imatges pròpies, 

de no vulnerar la llei de propietat intel·lectual o els possibles drets 
d’autor que poguessin tenir les imatges. 

- Els concursants accepten que es faci servir el seu nom i dades que ens 
facilitin a la nostra pàgina web i al facebook. 

- L’Escola de Música es reserva el dret de no publicar i eliminar els 
dissenys rebuts que no estiguin relacionats amb la finalitat del concurs. 

- L’Escola de Música es reserva el dret a deixar el concurs desert. 
 

3. EL JURAT:  
 
 El jurat estarà format per tres persones de l’Escola de Música, un representant 
 del Consell Escolar i un membre de l’Ajuntament de Tremp. 
 

4. TERMINI: 
 
 El termini per presentar els dissenys serà fins el dilluns 12 de Juny. 
 

5. PREMI: 
 
 El premi seran dues entrades per a la propera sortida que organitzi 
 l’Escola de Música al curs 2017-2018 i dues entrades pel Festival de Música   
 Antiga dels Pirineus d’aquest estiu a Tremp. 
 

EL GUANYADOR DEL CONCURS ES FARÀ PÚBLIC DURANT LA S ETMANA DE 
LES AUDICIONS DE FI DE CURS DEL 15 AL 21 DE JUNY. 

 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
 
 
 

PLANTILLA SAMARRETA 

 
 
Pots presentar-nos el teu disseny en un full a part , però pensa que la 

samarreta té dues cares! 


