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CONCURS DIBUIX INFANTIL AL-MOO-KWAN SUECA 

 

L’objectiu d’aquest concurs és premiar el millor dibuix rebut sobre la temàtica exposada. Es premiarà l’originalitat  del dibuix. 

 

Temàtica: 

Què és per a mi el taekwondo? 

 

Requisits: 

-Només podran participar aquells xiquets que estiguen inscrits a l’activitat.  

-Hi haurà dos categories: 

 1ª: Xiquets de 4,5,6 anys 

 2ª: Xiquets de + de 6 anys 

-Es podrà utilitzar qualsevol tècnica pictòrica a elecció del participant, ja siga tinta China, aquarel·la, tempera, etc. 

-El tamany del foli serà A4. 

-Sols serà acceptat un dibuix per participant. 

 

Entrega de dissenys i termini: 

-Període d’entrega de dibuixos: De l’1 al 24 de Desembre de 2014. 

-Els dibuixos s’entregaran al professor abans de començar la classe de taekwondo i sempre dins del termini establert.  

-Els dibuixos deuran incloure a l’invers tant el nom i cognoms com la data de naixement de l’alumne. 

 

Votacions i jurat: 

-El públic votarà els dissenys durant el període de l’1 al 31 de gener de 2015, mitjançant “me gusta” al Facebook.  

-Transcorregut aquest termini els 3 dibuixos més votats passaran a la final, on serà el jurat l’encarregat de decidir el dibuix 

vencedor a cada categoria. 

-El Club Al-Moo-Kwan Sueca es reserva el dret a descartar i excloure del concurs aquelles obres presentades quan: 

 No s’ajusten a les bases d’aquest concurs. 

 Atenten contra la moral i l’ordre públic. 

 S’utilitzen mitjans per a augmentar de forma fraudulenta o artificial el nombre real de votacions i/o de punts rebuts a 

les xarxes. 

-Les decisions dels organitzadors seran inapel·lables, sent acatades per tots els participants. Tots els participants renuncien, per 

tant, de forma expressa a efectuar impugnació alguna sobre l’entrega del premi. 

-Els organitzadors es reserven el dret de declarar “desert” el concurs si la quantitat de dissenys no és la requerida. 

 

Premis*:  

- Primer classificat: DIPLOMA + MATERIAL a elegir entre 

 

Individual: 
- Peucs Electrònics 
- Peto competició 
- Casc competició 
- Dobok coll roig i negre 
 

O Combo: 
- Guantilles + Bucal 
- Avantbraç + Bucal 
- Avantbraç + Coquilla 
- Espinillera + Coquilla 
- Espinillera + Bucal 
 

- Segon classificat: DIPLOMA 

 

 

Entrega de premis: 

-Es comunicarà personalment als guanyadors la seua condició de premiats en el concurs.  

-Els organitzadors decidiran quan i on es realitza l’entrega de premis. Pròximament és comunicarà aquesta informació a la 

pàgina web del gimnàs i a la pàgina de Facebook. 

-Els finalistes del concurs no podran canviar el premi per altre distint ni per la quantitat equivalent al mateix premi en metàl·lic. 

 


