CONCURS DE CARTELLS DE LA FESTA DE LA CIRERA
El concurs es regirà per les següents bases:
1.

Objecte i finalitats
L’objecte del concurs és seleccionar el cartell per anunciar la Festa de la Cirera 2018, i té la finalitat
d’impulsar la participació activa dels ciutadans i les ciutadanes en les propostes culturals de Torrelles de
Llobregat.

2.

Destinataris
Hi pot participar tothom, és a dir, és un concurs lliure d’edat i de residència. Cada concursant podrà presentar
com a màxim una obra.

3.

Requisits de les obres
 Les obres presentades han de ser originals i inèdites, i s’han de realitzar amb tota llibertat, tant conceptual
com tècnica. Tanmateix, és obligatori la representació gràfica de les cireres. Els participants es
responsabilitzen que no hi hagi drets de tercers i han de ser responsables de qualsevol reclamació per
autoria o plagi.
 Els cartells han de ser en DIN-A3, en posició vertical. Al dors del cartell constarà el títol de l’obra.
 El cartell ha d’incloure la llegenda “38a Festa de la Cirera”, el lloc “Torrelles de Llobregat” i les dates “2 i 3
de juny de 2018”. El cartell també haurà d’incloure l’espai necessari pel logotip de l’Ajuntament i dels
patrocinadors, que seran incorporats posteriorment.
 Les obres s’han de presentar muntades sobre suport rígid, per facilitar-ne el trasllat i l’exposició. L’autor es
compromet, si escau, a fer les adaptacions que calgui i a confeccionar els originals necessaris per a la
impressió correcta i la composició del programa d’actes amb l’aplicació de la imatge del cartell.

4.

Dotació econòmica
La persona guanyadora rebrà un import de 300 €. El concurs podrà declarar-se desert si el Jurat ho considera
oportú.

5.

Termini i lloc de presentació de les sol·licituds
Els originals s’han de lliurar a l’Oficina d’Atenció Ciutadana de l’Ajuntament (Plaça de l’Ajuntament, 1), de
dilluns a divendres, de les 9 a les 14h, i dimarts i dijous, de les 16.30 a les 19h. Es poden presentar fins el 30
de març a les 14h.

6.

Documentació a presentar
Els participants per concórrer a la convocatòria d’aquest concurs han de presentar a l’Oficina d’Atenció
Ciutadana de l’Ajuntament (Plaça de l’Ajuntament, 1) la documentació següent:
 L’original de l’obra amb les característiques establertes en aquestes bases.
 Un sobre tancat, on cal indicar a la part exterior la denominació “Concurs de cartells de la Festa de la
Cirera 2018” i, a l’interior del sobre, el títol de l’obra, el nom i cognoms de l’autor, l’adreça, el telèfon mòbil,
el correu electrònic i el seu NIF.
 Un CD amb la imatge digital (mínim 600 ppp) de l’obra en format TIF i PDF. També es pot enviar-la a
través de serveis d’enviament online com WeTransfer o Dropbox, entre d’altres, al correu electrònic
cultura@torrelles.cat (especificant a l’assumpte el títol del cartell).
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7.

Procediment d’atorgament
En el procediment d’atorgament hi intervindrà un jurat, que estarà format per diverses persones del municipi.
En la valoració dels cartells els membres del jurat tindran en compte els criteris següents:





La creativitat de la proposta.
La seva capacitat comunicativa.
L’adequació a la temàtica festiva.
La versatilitat per adaptar-se a diferents formats.

El jurat farà una primera preselecció, tot descartant els treballs que no compleixin qualsevol punt de les
bases, proposarà un primer premi i nomenarà dos finalistes ordenats per ordre de selecció. L’acta del jurat es
farà pública per a la concessió del premi.
8.

Drets sobre les obres
El cartells presentats es podrà exposar durant les dates de la Festa de la Cirera. Un cop finalitzada
l’exposició, els originals es podran retirar en el termini de 30 dies. Els cartells no retirats passaran a ser
propietat de l’Ajuntament de Torrelles de Llobregat i en podrà fer l’ús que estimi convenient.
El cartell guanyador serà propietat de l’Ajuntament de Torrelles de Llobregat, així com tots els drets
d’explotació sobre l’obra. Per tant, l’autor guanyador cedeix amb caràcter gratuït i exclusiu tots els drets
d’explotació sobre l’obra, concretament els drets de reproducció, distribució, comunicació pública i exposició,
en qualsevol modalitat, suport o finalitat, per tots els països del món i fins que l’obra passi a domini públic,
sense dret que es generi cap pagament per la cessió de l’esmentada explotació.

9.

Acceptació de les bases
El fet de prendre part en aquest concurs significa l’acceptació d’aquestes bases. L'organització es reserva el
dret de modificar aquestes bases si ho exigís una causa justificada. Qualsevol circumstància no prevista en
les bases, serà resolta per l’organització.
Torrelles de Llobregat, febrer de 2018.
Organitza:

Més Informació:
Ajuntament de Torrelles de Llobregat
Regidoria de Cultura
93 689 00 00
cultura@torrelles.cat
www.torrelles.cat

