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1. Podrà participar en el concurs tot l'alumnat de les Aules de Tercera Edat 
de la Comunitat Valenciana pertanyent a la FEVATED.

2. La tècnica utilitzada serà alguna de les següents: Pintura a l'oli, pastís, 
aquarel·la, acrílic o témpera. (No podrà utilitzar-se cap mena de material 
fotogràfic ni presentar obres amb fotomuntatge o collage.)

3. La grandària dels llenços serà de 40 x 40 cm. Es rebutjaran els que no 
complisquen aquest requisit.

4. La temàtica dels quadres serà lliure i estarà relacionada amb el lema 
“Els majors i el seu dia a dia”

5. Les obres presentades seran inèdites i no podran haver sigut 
presentades a concursos anteriors. Es presentaran sense emmarcar i 
aniran muntades sobre un bastidor o un tauler de fusta de les mateixes 
mesures que les obres. Cada autor/a podrà presentar un màxim de 2 
obres.

6. Les obres es presentaran a les Aules de Tercera Edat on la persona 
autora estiga matriculada.

7. Al dors de cada obra figurarà el seu títol i no ha d'anar signada o amb 
nom de la persona autora. S'acompanyarà d'un sobre en el qual només 
constarà el títol de l'obra com a referència. En el seu interior s'inclourà 
també una quartilla amb les dades personals de la persona autora: nom i 
cognoms, domicili actual, telèfon de contacte, correu electrònic, aula a la 
qual pertany, així com tot allò que es considere oportú incloure. Les 
obres es presentaran tancades i embolicades de la forma més 
convenient per a evitar deterioracions en el seu trasllat.

8. La data límit perquè les persones autores presenten les obres en les 
respectives Aules de Tercera Edat serà el divendres dia 28 d'abril de 
2023.

9. Cadascuna de les Aules de Tercera Edat triarà 5 quadres que 
posteriorment enviarà a la seu de la FEVATED (s'acorda poder enviar 
més d'un quadre per autor o autora), sent un total de 40 quadres en total 
els presentats entre totes les Aules els que participen en el concurs. La 
data límit perquè les Aules de Tercera Edat envien els quadres serà el 
divendres dia 19 de maig de 2023. A més les Aules de Tercera Edat 
faran fotografia de tots i cadascun dels quadres que els han sigut 
presentats per a enviar-les posteriorment a la seu de la FEVATED per a 
la realització d'una futura exposició virtual. Les Aules de Tercera Edat es 
coordinaran amb el secretari tècnic de la FEVATED per a establir els 
criteris i gestionar els enviaments dels quadres i les fotografies a la seu 
de la Federació.

10. El jurat serà designat per la Junta Directiva de la FEVATED. Estarà 
compost per tres membres qualificats i presidit per la presidenta de la 
FEVATED. No podrà formar part del jurat cap persona que estiga 
directament relacionada amb les Aules de Tercera Edat (professorat, 
personal tècnic, directius, etc.). El jurat es reunirà a València a la fi de 
maig on emetrà la seua decisió.

11. Els premis del concurs s'estableixen de la següent manera:
● Primer premi: Xec regal per valor de 300 € + trofeu
● Segon premi: Xec regal per valor de 200 € + trofeu
● Tercer premi: Xec regal per valor de 150 € + trofeu
➢ S'acorda a més fer esment especial i lliurament de diploma a 

aquelles obres que destaquen de manera especial segons el criteri 
del jurat.

12. La resolució del jurat es farà pública en cada Aula de Tercera Edat i en la 
web de la FEVATED i serà inapel·lable. Els premis podrien declarar-se 
nuls.

13. La FEVATED notificarà i comunicarà per telèfon i per escrit als autors i 
les autores de les obres guanyadores dels premis que han obtingut.

14. Els 40 quadres que participen en el concurs s'exposaran físicament al 
públic en els locals de la FEVATED o on es considere oportú per a la 
seua millor difusió en una data a determinar. També seran exposats en 
l'acte oficial d'obertura del curs 2023-2024 de les Aules de Tercera Edat 
de la Comunitat Valenciana que se celebrarà, segons el que es preveu, 
l'octubre de 2023. En aqueix mateix acte es farà el lliurament de premis 
a les persones guanyadores i es realitzarà una exposició virtual de totes 
les obres que hagen sigut presentades en cada Aula.

15. Les obres premiades quedaran en propietat de la FEVATED, a la qual 
persones autores transmeten en exclusiva els drets de les obres. Les 
obres no premiades seran retornades a l'Aula corresponent on podran 
ser retirades a partir de la data que indique cada Aula.

16. La FEVATED no es fa responsable dels desperfectes o danys que 
fortuïtament pogueren ocasionar-se en les obres presentades.

17. La participació en aquest concurs implica l'acceptació d'aquestes bases.
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