NIT DELS MUSEUS 2019
Bases del III Concurs Infantil de la Nit dels Museus de Vilanova i la Geltrú 2019

El dissabte 18 de maig se celebra la Nit del Museus a Vilanova i la Geltrú i per aquest motiu els museus
locals estaran oberts fins a la mitjanit. Des de les 10 h del matí però ja podeu gaudir d’entrada gratuïta, i
a partir de les 19 h hi haurà activitats, exposicions, dansa, concerts i molt més (consulteu el web
vilanova.cat).
És una magnífica oportunitat per jugar amb els més petits a descobrir els secrets dels museus vilanovins:
Biblioteca Museu Víctor Balaguer, Museu del Ferrocarril de Catalunya, Espai Far, Museu Romàntic
“Can Papiol”, Centre d’Art Contemporani La Sala i Centre d’Interpretació del Romanticisme Manuel de
Cabanyes.
Per aquest motiu es proposa un concurs infantil amb les següents bases:
1. OBJECTE: L’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú i els museus de la ciutat amb la
col·laboració de l’Scaparium Vilanova room Scape, Juanitas Vilanova Beach Sports
Festival, el Pitch & Putt Portal del Roc, el Frankfurt Geniessen, l’Smöoy i el Gremi
d’Hosteleria de Vilanova i la Geltrú, organitzen el III Concurs infantil de la Nit dels
Museus, “Descobreix els secrets de la Nit dels Museus”, amb la voluntat de contribuir
al coneixement de la cultura vilanovina i del contingut dels seus museus entre els
infants, a manera de joc.
2. CARACTERÍSTIQUES: El concurs consisteix a fer un recorregut pels diferents
museus de la ciutat per tal de poder respondre preguntes sobre els continguts de
cadascuna de les col·leccions que custodien. És necessari respondre, com a mínim, les
tres preguntes de tres museus.
3. PERSONES PARTICIPANTS: El concurs està adreçat als infants d’educació
primària.
4. CRITERIS DE VALORACIÓ: Es tindrà en compte la correcta resposta de nou
preguntes corresponents a les tres preguntes de tres museus.
5. JURAT: Està format per tres treballadores/treballadors designats per la Regidoria de
Cultura de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú.
6. PROCEDIMENT PER CONCURSAR: Els infants han d’omplir una butlleta amb les
respostes a una sèrie de preguntes sobre les col·leccions dels museus i han de deixar
constància de les seves dades o les de la seva família. Un cop completada, com a mínim
amb les preguntes de tres museus, s’ha d’entregar a la recepció de qualsevol dels sis
museus dins el seu horari. La butlleta, que s’haurà repartit entre els alumnes de totes les
escoles de primària de la ciutat, també es pot aconseguir en els diferents museus
participants i a les biblioteques.
7. TERMINIS: El concurs comença el dia 18 de maig, dia Internacional dels Museus, a
les 10h del matí i finalitza el diumenge 19 de maig a les 13.59 h. Els infants podran
accedir gratuïtament als museus durant aquests dos dies per tal de poder respondre

correctament les preguntes. El termini de presentació de les butlletes és el comprès entre
aquestes dues dates.
8. PREMIS: S’atorgaran per sorteig entre els participants que hagin respost correctament
un total de 9 preguntes corresponents a 3 museus. Es concediran guardons que
consisteixen en productes culturals, de lleure i gastronòmics.
-1 passi per a cinc persones a l’Scaparium de Vilanova i la Geltrú.
-1 Entrada per a participar a les activitats que programa el Juanita’s Festival.
-1 classe de golf en el curs infantil de tardor al Pitch & Putt Portal del Roc.
-1 classe de golf en el curs infantil de tardor al Pitch & Putt Portal del Roc.
-1 classe de golf en el curs infantil de tardor al Pitch & Putt Portal del Roc.
-1 menú infantil i 2 àpats d’adult al Frankfurt Geniessen.
-2 menús infantils al Frankfurt Geniessen.
-1 menú infantil al Frankfurt Geniessen.
-2 iogurts gelats de l’Smöoy (terrina comestible + topping)
-2 iogurts gelats de l’Smöoy (terrina comestible + topping)
-2 iogurts gelats de l’Smöoy (terrina comestible + topping)

9. DADES DE CARÀCTER PERSONAL: Les dades de caràcter personal que les
persones participants comuniquin a l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú per participar
en aquest concurs es recolliran i seran tractades de conformitat amb el que estableix la
Llei 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, i al Reial
decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament que la
desenvolupa. Qualsevol concursant podrà fer efectius els seus drets, dirigint-se a la
Regidoria de Cultura, Plaça de l’Ajuntament 12, 2º.
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