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I CONCURS DE POSTALS NADALENQUES
DEL MUBOMA
L'objectiu és que tots els participants feliciten les festes nadalenques
a totes les persones mitjançant els seus dibuixos.
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La temàtica és el Nadal i el format és una postal-dibuix d'una cara amb la mida
que es desitge.
Els participants poden ser de 3 a 12 anys.
Són vàlids tots els dibuixos realitzats i rebuts des de l'1 fins al 23 de desembre de
2020.
TOTS ELS DIBUIXOS ES PUBLICARAN A LES XARXES SOCIALS DEL MUBOMA (sense
fer constar l'autoria i prèvia autorització per part de pares, mares o tutors legals).
Els dibuixos es realitzaran en l'espai indicat del MuBoma de dilluns a diumenge
en horari d'obertura, acompanyats de pare/mare, un altre familiar, tutor/a.
Cada dibuix ha de ser registrat omplint una fitxa que acompanyarà el dibuix
corresponent un cop arxivat en el MuBoma, amb les dades de el xiquet/a,
tutor/a, permís per publicar en xarxes socials i nombre de dibuix; i, al seu torn,
el dibuix tindrà anotat el nombre que correspon amb la fitxa en la part posterior,
en llapis.
Modalitat ON LINE: qualsevol participant que ho desitge pot enviar la seua postal
a la següent adreça: visitas@muboma.com amb les dades de el xiquet/a, tutor/a
i permís per publicar en xarxes socials.
El guanyador s'anunciarà el dia 7 de gener. Resultarà guanyador el participant
que més "Likes"/"M'agrada" reba en qualsevol xarxa social del MuBoma fins al
dia 6 de gener a les 23:59h.
L'equip del MUBOMA es posarà en contacte amb els responsables del menor
guanyador per comunicar el premi.
El premi és un lot de productes del MuBoma (tallers didàctics, pòsters, guia
didàctica ...). I l'entrada i visita guiada gratuïta per al nucli familiar (fins a un
màxim de 6 persones) en la data triada (que es sol·licitarà telefònicament d'acord
amb la disponibilitat del MuBoma).

