La Federació Catalana de Golf us convida i anima a participar en el:

VII CONCURS DE POSTALS NADALENQUES
“GOLF A LES ESCOLES”

BASES DEL CONCURS
ENTITAT ORGANITZADORA
La Federació Catalana de Golf amb domicili social al C/Tuset 32, 8a planta,
08006 de Barcelona organitza el VII Concurs de Postals Nadalenques “Golf a les
Escoles”.
OBJECTE I MECÀNICA DEL CONCURS
L’objecte del concurs es que la il·lustració guanyadora sigui la imatge de la
FCGolf durant les festes nadalenques d’aquest any.
Les creativitats o il·lustracions hauran de recollir quatre motius o temes: EL
NADAL, LA PRÀCTICA DE L’ESPORT DEL GOLF, LA NATURA I LA
FAMÍLIA. Seran excloses del concurs totes aquelles creativitats que no recullin
aquests quatre temes.
La participació al Concurs suposa la cessió i autorització expressa de tots els
drets de propietat intel·lectual i d’imatge sobre les participacions, de forma que
els participants cedeixen a la Federació Catalana de Golf els dret de difusió de
la il·lustració guanyadora als seus mitjans o eines de comunicació (revista, web,
mailing, xarxes socials...).
DURACIÓ I ÀMBIT
Cada escola podrà presentar un màxim de 2 creativitats, que s’hauran de fer
arribar per correu electrònic: golfalesescoles@catgolf.com en format PDF o JPG
i sempre utilitzant la plantilla adjunta a les bases del concurs, abans del 18 de
novembre del 2020.
Serà potestat del centre escolar escollir les dues creativitats que el
representaran. Podran participar tots aquells nens/es d’aquells centres que
formin part del Programa Golf a les Escoles durant el curs acadèmic 2020/21.

SELECCIÓ DEL GUANYADOR , COMUNICACIÓ I PREMI
Totes les creativitats presentades seran publicades al Facebook de la Federació
Catalana de Golf.
La creativitat que en el termini de cinc dies rebi més “M’ Agrada” , per part dels
seguidors d’aquesta xarxa social, serà el guanyador del Concurs.
La Comunicació del guanyador es realitzarà via e-mail al representant de l’escola
on assisteixi el nen/a guanyador/a.
PREMI
El guanyador/a rebrà un curs gratuït per a 2 persones (guanyador + adult)
d’iniciació al golf de 10 hores a aquell club i camp de golf que tingui de referència
el seu centre escolar, i un lot d’obsequis federatius.
ACCEPTACIÓ DE LES BASES
La participació del concurs implica l’acceptació de les presents Bases, per el que
la manifestació de no acceptació de la totalitat o part de les mateixes implicarà
l’exclusió del participant i com a conseqüència d’això, la Federació catalana de
Golf quedarà lliure del compliment de l’obligació contreta amb aquest participant.

Federació Catalana de Golf
Barcelona, a 26 d’octubre de 2020

