27a edició Fem el Pessebre! Nadal 2021
BASES de PARTICIPACIÓ
INSCRIPCIONS
Com l’any anterior, només és faran Telemà cament per web, des de l’1 i ﬁns el 28 de desembre de
2021, a la següent adreça web o a traves del codi QR:
h p://www.pessebristes-santboi.org/inscripcio-1.html
CATEGORIES
Indiqueu en la inscripció la categoria en la qual voleu par cipar:
1. Familiar i infan l: fet per la família (grans i pe ts) amb suro, molsa, plantes del bosc...
2. Escolar, menjador escolar i AMPA/AFA: fet per alumnes, monitors i mestres/professorat d’escoles o
ins tuts.
3. Aparadors i ins tucions públiques: fets en establiments comercials, casals de barris, centres cívics,
parròquies, etc.
4. Ar s c: fets amb crea vitat i innovació amb materials especials, diorames...
5. Mitjans audiovisuals o informà cs: fets amb càmeres de vídeo o fotogràﬁques, muntatges
d’ordinador...
VISITES DEL JURAT
Com l’any passat, Pessebristes de Sant Boi no farà visites presencials sinó que seran els mateixos
par cipants els encarregats de fer-nos arribar les imatges dels pessebres al moment de fer a inscripció.
Els pessebres han d’estar fets amb mo u d’aquest Nadal 2021.
ACTE DE CLOENDA I LLIURAMENT DE RECORDS DE PARTICIPACIÓ
Està previst que l’acte es dugui a terme a CAN MASSALLERA (C/ Mallorca, 30) el divendres 28 de gener de
2022 a les 19:30 hores del vespre.
No obstant això, el lliurament dels records personalitzats a tots els par cipants de la 27a edició de Fem el
Pessebre! i la fotograﬁa del seu pessebre queda supeditat a les indicacions i recomanacions del
Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya.
En cas de no poder-se fer presencialment, S’optarà per un format virtual. En aquest cas, i amb la màxima
antelació possible, s’informarà directament als par cipants de la manera triada per fer-ho.
LA PARTICIPACIÓ
La par cipació de la 27a edició de Fem el Pessebre! pressuposa l’acceptació d’aquestes bases,
les decisions inapel·lables del jurat i la cessió dels drets d’imatge de les fotograﬁes i vídeos fetes
en el transcurs del concurs.

