
 
 

CONCURS DE DIBUIX: “Un mar de colors” 

El termini donarà principi l'1 de juliol i finalitzarà el 15 de setembre. El requisit 
principal per a participar és tenir entre 2 i 16 anys. 

Les bases i els premis es podran consultar en la pàgina web de la Fundació Ona 
Futura (www.onafutura.org).  

La inscripció al concurs s'ha de realitzar a través d'un formulari web al qual es 
pot accedir escanejant el codi QR que es troba en el cartell de recepció o en les 
estovalles de dibuix. 

Els participants podran presentar un màxim de dues obres i es podrà lliurar el 
dibuix en la recepció de l'hotel en el qual s'allotja el nen. 

Com a tècniques pictòriques es pot utilitzar tot allò que es desitgi: retoladors, 
llapis de colors, ceres, aquarel·la, etc... 

El tema del dibuix ha d'estar relacionat amb la mar. 

El protocol d'actuació per part de recepció serà el següent: 

Requisits obligatoris per a participar: 

1. Emplenar en el formulari d'inscripció (1): 

• Nom i cognoms del nen 
• Data de naixement del nen. 

• Nom i cognoms del pare/mare/tutor legal 

• Hotel on s'allotgen 
• Adreça de mail del pare/mare/tutor legal 

• Ciutat d'origen i 

• País d'origen. 

2. Fotografiar el dibuix i publicar-lo en una o més xarxes socials (2) 
(Facebook, Instagram) citant els perfils @onafutura i @onahotels, 
afegint opcionalment el nom de l'hotel en què s'allotja el nen. En el 
cas que el perfil del pare, mare o tutor legal on es publiqui la 
fotografia del dibuix sigui un perfil privat, s'haurà d'enviar una 
captura d'aquesta publicació al correu events@onafutura.org per a 
comprovar que s'ha realitzat aquesta publicació, complint així amb 
totes les normes del concurs per a poder optar als premis. 

3. Lliurar el dibuix en la recepció amb les dades degudament 
emplenades. 
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El jurat del premi estarà compost pel director de l'Hotel i altres dues persones del 
personal del staff de l'hotel que ell designi. 

La fallada del concurs es farà pública durant el mes d'octubre de 2021 en la web 
de la Fundació Ona Futura, on es donaran a conèixer els noms dels guanyadors i 
les obres guardonades. 

Cada hotel participant lliurarà tres premis: 

• Categoria 2 a 5 anys: Lot de roba esportiva Hurley®. 

• Categoria 6 a 11 anys: Lot de roba esportiva Hurley®. 

• Categoria 12 a 16 anys: Skate Hurley®. 

Addicionalment, entre tots els participants se sortejarà una nit d'hotel en règim 
d'allotjament i desdejuni, a triar entre els 19 hotels que han participat en aquest 
concurs. El premi es podrà gaudir entre 1/10/2021 i el 15/06/2022 per al nen 
participant i els seus pares*. 

(*) Habitació doble per a un màxim de 4 persones. Aquest premi està subjecte a 
disponibilitat de l'establiment triat. Per a canviar-ho hauran de contactar amb la 
Central de Reserves de Ona Hotels, indicant l'hotel i les dates que desitgin, 
sempre que l'hotel seleccionat tingui disponibilitat. Aquest premi és vàlid fins a 
15 de juny de 2022. Begudes i extres no inclosos. 

(1) Aquestes dades són necessàries per a incloure al nen en la categoria corresponent i localitzar 
als guanyadors de premi. 

(2) La inclusió dels dos perfils és obligatòria i és el que ens permetrà fer el seguiment de tots els 
participants en el concurs. Ha de ser la xarxa social dels pares o tutors legals, ja que els menors 
legalment no poden tenir comptes en les xarxes socials. En el cas que els comptes dels pares o 
tutors legals siguin també privades, serà necessari que ens enviïn una captura de pantalla de la 
publicació en el seu compte al correu events@onafutura.org per a constatar que han fet aquesta 
publicació. 
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