Si t’agrada el disseny...
si ets creativa, si ets creatiu... participa!

Bases
1

1 Participants. Convocatòria adreçada a totes les
persones que hi desitgin participar.
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2 Tema. Les obres han de ser inèdites i originals i el
tema és la Festa Major de Sant Fost.
3 Tècnica i tamany. La tècnica és lliure i ha de ser
apta per a la seva reproducció per quatriconomia com
a màxim. Hauran de tenir una mida de 45 cm d'amplada
x 65 d'alçada i realitzar-se en sentit vertical. Les
dades que han de figurar són :
FESTA MAJOR 2010
Sant Fost de Campsentelles
23, 24, 25 i 26 de juliol
Tanmateix hi ha de figurar el logotip de l'Ajuntament
(si no se'n disposa, heu de reservar el lloc i indicar-ho)
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4 Presentació. Els originals s'han de lliurar a les Oficines
de l'Ajuntament, de dilluns a divendres de 8 a 20
hores fins el dia 24 de maig a les 20 hores. Poden
lliurar-se en mà o bé mitjançant qualsevol altre
procediment habitual. Els cartells s'han de presentar
impresos i en format digital. Es poden presentar fins
a un màxim de dues obres per concursant.
Els treballs hauran d'anar signats al dors amb un
pseudònim, que també haurà de figurar a l'exterior
d'un sobre tancat. A dins hi haurà una nota amb el
nom i cognoms, NIF, l'adreça, el telèfon, si és possible
una adreça de correu electrònic.
El cartell guanyador restarà propietat de l'Ajuntament,
així com l'ús que se'n pugui fer: edició de cartells,
programes de mà, anuncis o qualsevol altre tema
relacionat amb els actes de la Festa Major.
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5 Premi. Hi ha un únic premi de 300€, en concepte de
l'adquisició de l'obra premiada i els drets de publicació
i explotació.
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6 Jurat. El jurat estarà format pel Regidor de Promocions
Culturals, la Cap de Serveis Personals, dos Representants de la comissió de festes i un Pintor/a de la
província. El premi pot ser declarat desert en cas que
les obres presentades no reuneixin la qualitat adient.
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7

7 Veredicte. Es farà públic el dia 26 de maig.
8 Lliurament del premi. El lliurament del premi es
realitzarà el mes de juny a l'Ajuntament.
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9 Recollida de les obres. Els cartells no premiats es
podran recollir per l'Ajuntament a partir del 26 de
maig durant tot el mes de maig i de juny.
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10 Condicions. La participació en aquest concurs suposa
l'acceptació d'aquestes bases. Els concursants es
responsabilitzen totalment de la inexistència de drets
de tercers en les obres presentades, així com de tota
reclamació per drets d'imatge.
L'Ajuntament no es fa responsable dels desperfectes
o danys que, fortuïtament, puguin ocasionar-se en
les obres presentades.
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Sant Fost de Campsentelles, abril de 2010

