
Bases del concurs de dibuix
1. Àmbit i edat: el concurs té àmbit nacional i pot participar-hi qualsevol menor de 14 anys amb residència a
Espanya. És imprescindible presentar, juntament amb el dibuix, l’autorització corresponent per participar en el
concurs, signada per la mare, el pare i/o un representant legal del menor (pots descarregar-ne el model aquí).

2. Com participar-hi: fer un dibuix de Kraki o Gobelet (o ambdós junts) amb l’ambientació històrica o temàtica
desitjada, escanejar-lo i adjuntar-lo, juntament amb l’autorització parental, al formulari de participació ubicat a
agenciakronos.animallibres.cat. El dibuix s’enviarà en un document A4 en format JPG, PNG o PDF, que ha de ser
nítid i visualitzar-se correctament.

3. Termini de participació: s’inclouran en el concurs tots els dibuixos rebuts fins al 10/04/22 inclusivament, que
segueixin aquestes bases.

5. Premi: es triarà un únic guanyador/a, que gaudirà dels següents privilegis:

        El dibuix guanyador es reproduirà a la pàgina 4 del títol número 6 de la col·lecció.
        Un personatge molt especial del títol esmentat rebrà el nom de la nena o el nen guanyador.
        Martín Rodríguez, il·lustrador de la col·lecció, farà una versió del dibuix guanyador, que es
reproduirà a la pàgina 5.
        Difusió a les xarxes socials del dibuix guanyador i del nom de la nena o el nen guanyador.
        Regal de 3 exemplars del número 6 de la col·lecció.

Un viatge en el temps, una missió secreta i tu com a protagonista

4. Jurat: estarà format per Martín Rodríguez, Jacobo Feijóo (il·lustrador i autor, respectivament, de la col·lecció
«Agència Kronos») i 2 persones d’Animallibres.

6. Comunicació i deure de la persona guanyadora: Animallibres contactarà amb la persona guanyadora per mitjà del
correu electrònic indicat al formulari de participació i li sol·licitarà l'enviament del dibuix original per correu postal per
poder accedir definitivament al premi.

7. Drets de propietat intel·lectual: els dibuixos passaran a ser propietat d’Animallibres i es podran publicar als seus canals
de comunicació, així com en qualsevol dels títols de la col·lecció «Agència Kronos», a més del número esmentat. L’editorial
es reserva el dret de modificar el dibuix original. 

8. Tractament de les dades: la participació en el concurs implica la cessió a Animallibres de les dades registrades al
formulari de participació així com l’acceptació d’aquestes bases. 

http://animallibres.cat/pub/premsa_Animallibres/Autoritzacio_Kronos_Animallibres.pdf
https://agenciakronos.animallibres.cat/
https://algareditorial.com/4915-jacobo-feijoo

