CONCURS
PEL CARTELL DEL PROGRAMA
DEL 2on CONCURS DE ROSES
I EXHIBICIÓ D’ART FLORAL
L’Ajuntament convoca el 1r Concurs de Cartells d’on sortirà el cartell anunciador del 2n Concurs de Roses i Exhibició d’Art
Floral que es celebrarà a Santa Eulàlia de Ronçana el 12 de maig de 2013.
1. El tema del cartell serà, LES ROSES.
2. Per prendre part en el concurs l’obra pot ser realitzada en qualsevol tècnica artística però ha de ser original i inèdita.
3. Els cartells estaran realitzats sobre paper blanc de format D-3, en disposició vertical. Els treballs es presentaran sobre
cartró ploma i sense signar.
4. Al cartell obligatòriament hi ha de figurar el text:
2on CONCURS DE ROSES I EXHIBICIÓ D’ART FLORAL - DIUMENGE 12 DE MAIG DE 2013 – SANTA EULÀLIA DE
RONÇANA- INFORMACIÓ I INSCRIPCIONS A LA FÀBRICA.
Caldrà reservar un espai de 4 cm a la part inferior per incloure els logos de l’ajuntament de Santa Eulàlia i patrocinadors.
5. L’obra no podrà anar signada, en cas de resultar guanyadora, llavors es signarà. Al dors de l’obra hi constarà un títol
o lema. Cada obra s’acompanyarà d’un sobre tancat amb el títol escollit escrit a l’exterior i les dades personals de
l’autor/a (el nom, l’adreça, el correu electrònic, el telèfon i una fotocòpia del DNI) a l’interior, i també un CD on hi hagi el
cartell en suport digital.
6. No s’acceptaran més de 2 treballs per autor/a.
7. El termini de presentació dels treballs finalitzarà el 28 de febrer a les 8 del vespre. Els treballs seran lliurats al Centre
Cívic i Cultural la Fàbrica, Camí del Gual núm. 40, de dilluns a divendres, de 15:00 a 20:00h. Per més informació trucar
al 93.844.86.59
8. El jurat podrà retirar aquelles obres que consideri, segons el seu criteri, que no s’ajusten a les bases o que no
assoleixen el nivell mínim de qualitat exigible. Les obres retirades no entraran a la fase de concurs.
9. El lliurament de premis s’efectuarà el dia del Concurs de Roses.
10. El jurat atorgarà un únic premi, que podrà declarar desert si considera que cap dels treballs presentats té qualitats
suficients. L’autor/a del cartell guanyador percebrà la quantitat de 600€ amb què està dotat el premi. A més d’aquest
premi el jurat podrà atorgar les mencions honorífiques que consideri oportunes als treballs seleccionats.
11. La persona guanyadora ha de col·laborar en la reproducció definitiva del cartell.
12. L’obra guanyadora serà el cartell i la portada del programa del 2on Concurs de Roses i Exhibició d’Art Floral 2013.
13. L’Obra quedarà en propietat de l’Ajuntament de Santa Eulàlia i l’autor/a li cedeix els drets d’explotació de l’obra
presentada i premiada (drets de reproducció, distribució, transformació i publicació).
14. La participació en aquest concurs implica la total acceptació d’aquestes bases. Els autors/es es responsabilitzen
que no existeixin drets de tercers i de tota reclamació per drets d’imatge.
15. Els treballs no seleccionats pel Jurat es podran recollir al Centre Cívic i Cultural la Fàbrica a partir del 2 d’abril de
2013.

