
Bases:
Edat dels participants: de 0 a 12 anys
Tema : L'Estel de Natzaret
Jurat : Artistes de Sarrià
Posar darrera el full nom, edat i telèfon
Pots utilitzar els teus llapis o pintures
Et recomanem que portis una carpeta per a arrepenjar el full
Tots els dibuixos s'exposaran al Centre Parroquial de 18/XI/06 a
29/I/07      

       Es podran recollir els dibuixos al Centre Parroquial a partir del 29     
de gener, fins al 28 de febrer, llevat del primer premi, que serà el 
Cartell de L'Estel de Natzaret 2007-2008

 El repartiment de premis serà diumenge 17/XII/06 a les 13 h a 
la plaça de Sarriá

 Hi haurà tres premis generals i dos premis especials per les       
categories de 0 a 4 anys i de 5 a 8 anys

 Tots els participants rebran un detall

El dia del concurs hi haurà personatges de l'Estel de Natzaret per si els 
vols dibuixar

CONCURS INFANTIL DE DIBUIX

L'ESTEL DE NATZARET

Per a nens i nenes fins a 12 anys

Vine a la plaça de Sarrià
DIUMENGE 12 DE NOVEMBRE DE 2006

De 10 h a 14 h

I fes el teu dibuix de
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