
INSCRIPCIONS 
Fins al 25 de maig de 2018

Les inscripcions s’han de fer online a través del web www.cassa.cat/festamajor
Per a més informació, us podeu adreçar a la Sala Galà |c. del Molí, 9 | Tel. 972 46 28 20 | info@salagala.cat 

TEMA I HORARI
Els participants s’han de presentar el diumenge 27 de maig a les 10 h, a la plaça la Coma.
Cada participant tindrà una capsa de guixos de colors per poder pintar el seu tema relacionat amb la Festa de Cassà.
L’horari per pintar serà de 10 a 11.30 h. 

PREMIS
Un jurat qualificat designarà els millors autors de cada categoria. La decisió del jurat serà inapel·lable. 
El lliurament dels premis es farà e mateix dia, a les 12.30 h del migdia, a la plaça de la Coma. 

Cal ser present en el moment de lliurament de guardons.

1r PREMI: 
Un lot de material de la casa MILAN i un curs complet a l’Escola Municipal d’Art Josep Lloveras (2018-2019)*
2n PREMI: Un lot de material de la casa MILAN  i un trimestre a l’Escola Municipal d’Art Josep Lloveras (2018-2019)**
3r PREMI: Un lot de material de la casa MILAN 

Categories:
• P3, P4 i P5
• Cicle inicial (1r i 2n)
• Cicle mitjà (3r i 4t
• Cicle Superior (5è, 6è i E.S.O.)

*Els primers premis consistiran en un curs complet - des d’octubre de 2018 fins a juny de 2019 matrícula inclosa- a l’Escola Municipal d’Art 
Josep Lloveras de Cassà.
**El trimestre inclou la matrícula i tres mesos del curs escollit.

En el cas de no poder realitzar el curs per inconveniència d’horaris o per qualsevol altre motiu no es podrà bescanviar pel seu import en 
metàl·lic ni per cap altra cosa. Tampoc es podrà utilitzar fora de l’any en curs.

TALLERS
L’Escola d’Art Josep Lloveras oferirà tallers artístics d’11 a 12.30 h per esperar el veredicte del jurat.

 

#colorssobrelasfalt
#escoladartjoseplloveras

festa major 2018
27 de maig a les 10 h
Plaça de la Coma

35è COLORS
SOBRE L’ASFALT

Sorteig entre tots els participants del lloguer d’un vaixell per a 5 persones durant 2 hores amb el patrocini d’ÀlexBoats.com


