
 

Fundació COAATT 

ONG del Col·legi d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics  i Enginyers d’Edificació de Tarragona 

 
  
Diada de Reis al COAATT - 6 de gener de 2020 - 12.30 h 

16è recull de dibuix infantil  
 

Un dibuix per al teu Rei, els dibuixos finalistes formaran part del disseny 
de la postal de Nadal de la Fundació COAATT de l’any vinent.   
 
La Fundació COAATT convoca als fills, filles, nets i netes dels Aparelladors, 
Arquitectes  Tècnics i Enginyers d’Edificació col·legiats al COAATT. Es segueix la 
modalitat d’1 dibuix del/a participant x 1 regal, que entregaran personalment a 
cada nen els Reis Mags d’Orient que visitaran el COAATT el dia 6 de gener de 
2020 a 2/4 d’1 del migdia.  
 

Tema: el Canvi Climàtic, accions petites que poden ser 
grans

 
Bases per a participar:  

 
 Fills, filles, nets i netes dels col·legiats residents del COAATT. 
 Edat: de 4 a 10 anys, ambdós inclosos.  

Els nens de 0 a 3 anys, rebran el regal del Rei facilitant, únicament, les dades que 
l’identifiquen. 

 Inscripció: Dibuix, i al darrere, les dades identificatives del nen/a. Entregar a secretaria del 
COAATT.   

 Mida: DIN A4, full que es facilita. 
 Dibuixos: fets a mà, amb color o bé amb blanc i negre. 
 Data límit d’entrega: 31 de desembre de 2019, a la seu del COAATT 
 Exposició dels dibuixos: A partir de la mateixa diada de Reis, 6 gener de 2020.  
 Els participants  que vinguin personalment, a la diada de Reis rebran un obsequi que els hi 

serà entregat per Ses Majestats els Reis Mags d’Orient. 
 Us informem que els dibuixos passaran a ser propietat de la Fundació COAATT i podran 

ser utilitzats en  properes activitats. 
Important: Recordeu incloure, a la part del darrere el dibuix, les següents dades: 
 Nom i cognoms del participant 
 Data naixement              
 Adreça                                                                                                  CP i Població:                                       
 Telèfon de contacte                               
 Nom i cognoms del pare, mare, avi o àvia col·legiat: 
 Núm. de col·legiat 
 
D’acord amb l’establert en el REGLAMENT GENERAL DE PROTECCIÓ DE DADES 679/2016 DE 
L’UNIÓ EUROPEA, vostè consenteix en què les seves dades siguin recopilades i tractades, així 
com les dades del menor participant, per la FundacióCOAATT amb la finalitat d’organitzar la 
participació dels fills i filles, nets i netes dels col·legiats residents a l’activitat de Recull de Dibuix 
Infantil de Nadal que convoca la Fundació. Més informació a dpd@apatgn.org 


