Sinatura autorizando a particicipación:
Pai/Nai/Titor:
Poboación:

Teléfono:

Nome e apelidos:

Idade:
Cando te poñas a debuxar, non penses se vas a gañar ou
non, pensa no ben que o estás a pasar facendo o debuxo,
verás como che sae mais chulo.
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Esquece os personaxes coñecidos dos debuxos animados ou
outros polo estilo, e fai o que se che pase pola cabeza, o que
che guste a ti, ao mellor é o que nos gusta tamén a nós.
¡Quen sabe!

Dálle voltas xa verás como se che ocorre unha boa idea
www.aquie.com

Onde todo ten sentido

Concurso infantil de debuxo “Inventa a mascota Aquié”
Bases

1.- Supermercados Aquié convoca o seu tradicional Concurso de Debuxo Infantil,
que nesta edición 2012 ten como obxeto elixir a Mascota Aquié.
2.- Podrán participar todos os nenos que non superen os 12 anos de edade na data
de comenzo do concurso, 1 de agosto do 2012.

base que poida utilizalos con fins comerciais o de cualquera outra índole.
7.- Establecense tres premios, primeiro, segundo e terceiro, en cada supermercado
Aquié, dos que sairá o gañador do concurso e a mascota seleccionada.

9.- Así mesmo o autor e mais o seu titor legal consinten en que o debuxo da mascota
poida ser interpretado e adaptado por Ignacio de las Cuevas S.A., para facilitar
os procesos de producción, reproducción e uso.

4.- Os debuxos poden entregarse nos Supermercados Aquié dende o comenzo ata
o sábado, 15 de setembro de 2012, data límite de recepción de debuxos.

8.- A aceptación do premio supón a cesión gratuita a favor de Ignacio de las Cuevas
S.A. de todos os dereitos que poida exercer sobre a mascota, por parte do autor
e titor legal.

3.- Na liña de caixas de cada Supermercado Aquié, entregarase unha lámina a todas
aquelas persoas que o desexen para que poidan participar os rapaces que queiran.

5.- Cada participante poderá escoller a técnica, cores e materiais que desexe para
plasmar a su idea, sempre aplicados á lámina de participación facilitada por Aquié.
6.- As láminas deberán ir cubertas cos datos que se solicitan. Estos datos servirán
para identificar ao autor e poder contactar con él no caso de resultar premiado,
así como xustificante de que participa co consentimento paterno. Os datos quedarán
rexistrados no arquivo histórico do concurso, pero non se incluirán en ningunha

10.- Supermercados Aquié porase en contacto cos gañadores para comunicarlles a
sua condición de premiados e indicarlles a data e hora da entrega dos premios.
11.- A participación neste concurso presupón a aceptación das bases, así como a
autorización por parte dos pais ou titores legais para publicar e expoñer os debuxos
presentados e o nome do autor.

