
CONCURS DE POSTALS NADALENQUES 

(NO REGULAT PER ESTATUTS) 

 

 
La JLF de Xàtiva convoca el concurs de postals nadalenques amb les bases 

següents: 

1. Poden participar els veïns i veïnes de Xàtiva, menors de 12 anys.  

 

2. El tema i la tècnica són lliures, però han de fer referència al Nadal Xativí. Ha 

d’estar pintat en suport flexible (paper, cartolina, tela, etc.)  

A banda de  la qualitat artística dels treballs, els jurat tindrà en compte les 

referències a la ciutat, la originalitat i idoneïtat per a la finalitat de la postal 

guanyadora, que és felicitar les festes del Nadal per part de la Junta Local 

Fallera de Xàtiva al desembre del 2022.  

 
3. Format de la postal. Din-A5,(la meitat d’un A4), en  vertical. 

       

      A5 en format vertical 
 

4. Llegenda de la postal: Bon Nadal! JLF Xàtiva 2022. 

 

5. Els originals es presentaran pel sistema de plica, és a dir, sense firma, 

amb lema darrere que els identifica. S’adjuntarà un sobre tancat 

amb la referència al mateix lema i dins del qual es farà constar el nom, 

l’edat, l’adreça i telèfon de l’artista i la comissió o col·legi (si cal). El nom 

de l’autor/a no figurarà a l’exterior del sobre o del treball, en cas contrari 

aquest quedarà desqualificat. 

 

6. Els treballs seran entregats personalment, per agència o correu fins el dia 1 

de desembre de 2022 a la seu de la Junta Local Fallera de Xàtiva, ubicada 

al c/ Montcada 32 de Xàtiva, edifici de Museu Faller. Aquesta seu estarà 

oberta al públic els dimarts i dijous de 20h a 21h. 

 

7. També es pot sol·licitar horari, per correu, jlfxativa@gmail.com 

 

8. S’estableixen dues categories de participació per edats que estaran 

compreses, la primera de 3 a 7 anys i la segona, de 8 a 12 anys. 

Cadascuna de les categories tindrà un primer premi. (Es lliurarà diploma a 

l’autor/a i un altre al col·legi o comissió que el presente, si és el cas). 

mailto:jlfxativa@gmail.com


9. L’acta del jurat amb els guanyadors serà pública. L’organització es 

posarà en contacte telefònic amb els guanyadors/es. 

 

10. L’obra premiada quedarà en propietat de la Junta Local Fallera, que es 

reservarà el dret de la seua edició, sempre que es considere necessari, 

perdent l’autor tots els drets que sobre el mateix poguera ostentar. 

 

11. Els originals no premiats podran ser recollits al Museu Faller, ubicat al       

c/ Montcada 32 de Xàtiva, pels autors durant un mes a comptar des de la          

cloenda de l’exposició. En cas contrari quedaran a disposició de la Junta 

Local Fallera de Xàtiva. 

 

12. Totes aquelles qüestions que no estiguen reflectides en aquestes bases, 

seran resoltes per la comissió de cultura de la Junta Local Fallera de Xàtiva. 

 

13. El jurat estarà format per tres persones idònies per a tal fi i serà  

designat per la Junta Local Fallera de Xàtiva. 

 

14. La presentació de treballs a aquest premi suposa la total acceptació de les  

seues bases, així com la decisió del jurat, que serà inapel·lable. 

 

15. Les bases del present concurs es poden consultar a la  pàgina web 

de la Junta Local Fallera de Xàtiva, www.fallesxativa.es 

 

16. El lliurament dels premis tindrà lloc el dia a la Gala de la Cultura,  s’anunciarà 
amb antelació a les xarxes socials de la Junta Local Fallera. (Facebook, 

Instagram, web).

http://www.fallesxativa.es/
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