”Un dibuix per al teu Rei” dibuix

12è recull
de dibuix infantil:
Pinta la postal de Nadal de la
Fundació Tarragona Unida

La Fundació Tarragona Unida convoca als fills, filles, nets i netes d’aparelladors, Arquitectes
Tècnics i Enginyers d’edificació del Col·legi Professional de Tarragona. Seguirem enguany la
modalitat 1 dibuix x 1 regal, que entregaran els Reis Mags, el dia 6 de Gener de 2016 a
2/4 d’1 del migdia al COAATT, a cada nen personalment i els finalistes escollits formaran
part del disseny de la postal del Nadal següent (desembre-2016).

L’ESPORT

Tema:

INTEGRAT

Bases per participar:
3 Poden fer-ho: fills, filles, néts i netes dels col·legiats residents del COAATT
3 Edat: de 4 a 10 anys (ambdues incloses). Els nens de 0 a 3 anys podran rebre el regal del
rei facilitant, únicament, les seves dades.
3 Inscripció: Serà el dibuix, junt amb les seves dades, que el nen farà i s’entregarà a les
oficines del COAATT
3 Només un dibuix per participant.
3 Mida: foli DIN A4 (En el full que es facilita).
3 Dibuixos pintats a mà, amb color o blanc i negre.
3 Data límit d’entrega: 21 de desembre de 2015 a la seu del COAATT
3 Exposició dels dibuixos: A partir del 2 de gener de 2016
3 Tots els participants que vingueu, personalment, a la diada de Reis rebreu un obsequi que
us entregarà el vostre Rei Mag.
3 Els dibuixos passaran a ser propietat de la Fundació per poder-los utilitzar en properes
activitats.
3 Important: No oblideu incloure darrere del dibuix les vostres dades:
"
"
"
"
"

Nom i cognoms del participant
Data naixement
Curs
Adreça
CP i Població

" Telèfon de contacte
" Nom i cognoms del pare, mare,
avi o àvia col·legiat.
" Núm. de col·legiat.

ONG del Col·legi d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d’Edificació de Tarragona

