
 
3r CONCURS DE DIBUIX INFANTIL DEL CASAL CATALÀ 

DE MUNIC 

BASES DEL CONCURS 

Sant Jordi s’està apropant a Munic cavalcant sobre el cavall blanc. Per això us 
proposem un concurs de dibuix per als més petits de la casa. La data límit per 
presentar les obres és el 20 d’abril. 

Què cal fer? 

• Expliqueu-nos la llegenda de Sant Jordi a la vostra manera: Sant Jordi no és 
tan sant, la princesa mata el drac, el drac mata a Sant Jordi, ningú mata a ningú 
o fins i tot el drac és Sant Jordi disfressat… les possibilitats són infinites, deixeu 
córrer la vostra imaginació! La tècnica de l’obra és lliure. 

• El dibuix es pot presentar en qualsevol format, en blanc i negre o en color. Ha 
de portar títol i ha d’anar signat amb un pseudònim. 

• Envieu els dibuixos amb títol i pseudònim abans de dimecres 20 d’abril a 
vicepresidencia@casalmunic.de, indicant el nom i cognom de l’autor, l’edat i 
un telèfon de contacte. 

Qui hi pot participar? 

• Requisit per a participar-hi és que sigueu residents a Baviera i tingueu entre 0 i 
12 anys. 

Com funciona el concurs? 

• Hi ha 3 categories: de 0 a 3 anys, de 4 a 8 anys i de 9 a 12 anys. 
• El nostre jurat estarà format per una persona experta en art i una altra experta 

en història i llegendes. 
• Els guanyadors seran anunciats el mateix dia de Sant Jordi, 23 d’abril. Hi haurà 

3 premis, un per categoria, que s’enviaran per correu postal i els dibuixos 
guanyadors seran la portada del butlletí pel mes de maig! 

• Podeu descarregar-vos les bases del Concurs 2022 en aquest enllaç. 

Vinga canalla, animeu-vos a participar! Volem veure la llegenda més original i 
divertida! 

Sort a totes i tots! 

Munic, març de 2022


