
 

 
 
 

1. DESCRIPCIÓ. 

El Consell de la Joventut de Mislata convoca un concurs de targetes nadalenques perquè 

volem promoure en la joventut la habilitat artística en el nostre municipi. Aquest concurs es 

difondrà a través de la xarxa social Instagram i Facebook. Per a participar s'ha d'enviar al 

correu consellmislat@gmail.com la imatge de l'obra, així com un vídeo on es verifique que 

l'obra presentada a aquest concurs és original i personal. A més, haurà d'indicar les 

següents dades: nom complet, DNI, adreça, correu electrònic i telèfon de contacte. El vídeo 

també es pot enviar per missatge privat a l’Instagram @consellmislata 

 
2. FINALITAT. 

El concurs es realitza amb la finalitat de fomentar l'art i la participació entre la joventut de 

Mislata. D'aquesta manera, es premiarà a la joventut que participe esmentant-los i difonent 

les seues obres en el compte d'Instagram @consellmislata. Es pretén així donar a conèixer 

les seues obres i que la resta del municipi puga conèixer també les obres originals de joves 

artistes. 

 
3. A QUI VA DIRIGIT EL CONCURS? 

Dirigit a persones joves entre 12 i 30 anys residents a Mislata  que presenten obres 

artístiques i creatives. 

 
4. REQUISITS DE PARTICIPACIÓ. 

• Tindre entre 12 i 30 anys i residir a Mislata. 

• El termini per a enviar totes les obres finalitzades, així com els vídeos demostratius 

comença el 12 de novembre i finalitza el 12 de desembre. 

• S'ha d'enviar vídeos per a verificar que sou els qui realitzeu les obres. 

• L’obra presentada ha de tindre una grandària d’A5. 

 
5. PREMI. 

En el concurs hi ha un únic guanyador i el premi  consisteix en un lot de productes 

nadalencs. Així mateix, les obres finalistes seran exposades en els nostres comptes 

d’Instagram i de Facebook per a atorgar major visibilitat a les persones participants. 

 
6. RESOLUCIÓ DEL CONCURS. 
La persona guanyadora es triarà per un jurat, aquest estarà format per dos persones del 
Consell de Joventut de Mislata i altra de la regidoria de joventut del municipi. 

 
7. ENTREGA DE PREMI. 

El 17 de desembre es comunicarà a través del nostre compte d'Instagram i Facebook 

quina ha sigut l’obra guanyadora.  
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