AJUNTAMENT DE LA VILAVELLA
Plaça de la Vila 1
12526 La Vilavella
964677448 info@lavilavella.com

BASSES: CONCURS PORTADA
PROGRAMA DE FESTA LA VILA
1. OBJECTE
L'Ajuntament de La Vilavella convoca les basses de Concurs per a
l'elaboració de la «Portada del Programa de Festa La Vila 2016»
2. PARTICIPANTS
Podrà participar tota persona empadronada en el municipi sense límit
d'edat.
Els treballs seran originals i inèdits i no podran haver estat premiats en
altres concursos. Es podran presentar un màxim de dues obres per
participant.
L'Ajuntament de La Vilavella declina qualsevol responsabilitat que es
produïra per plagi.
3. TEMÀTICA
El tema serà «FESTA LA VILA 2016». En l'original de manera ben
visible i amb lletres ben clares ha de figurar la inscripció: LA VILAVELLA,
FESTA LA VILA 16. DEL 9 DE SETEMBRE AL 18 DE SETEMBRE DE 2016.»
4. TÈCNICA, SUPORT I FORMAT
La tècnica serà lliure
Els treballs seran presentats en paper, en format vertical, DIN-A4 i a
més en format digital.
L'escut del municipi no caldrà incloure'l ja que aquest s'inserirà per part
de l'Ajuntament en el lloc on es considere més oportú.
5. ENTREGA
Les obres es presentaran sense identificació de l'autor fent constar en
la part de darrere de l'obra el títol i un pseudònim.
Acompanyant a l'obra i en un sobre tancat, s'enviaran les següents
dades:
Fitxa d'inscripció en el concurs amb declaració jurada sobre el caràcter inèdit
de l'obra
Les obres es presentaran a l'Ajuntament de La Vilavella fins les 14:00
del dia 6 d'agost de 2016
En el sobre on s'inclou l'obra posarà «CONCURS DE LA PORTADA
DEL PROGRAMA DE FESTA LA VILA 2016»
1

AJUNTAMENT DE LA VILAVELLA
Plaça de la Vila 1
12526 La Vilavella
964677448 info@lavilavella.com

6. MEMBRES DEL JURAT
El concurs serà fallat per un jurat, presidit per l'Alcaldessa-Presidenta i
compost per:
El Regidor de Gestió Cultural, Educació i Noves Tecnologies
Tres representants de la Coordinadora de Penyes
Cap membre del jurat podrà participar en el concurs
7. JURAT
El jurat tindrà potestat per a la interpretació de les basses
El premi podrà deixar el premi desert
8. PREMIS
L'obra presentada quedarà en poder de la Conselleria de Cultura que
es reserva tots els drets de reproducció, distribució i exhibició de la mateixa a
més serà utilitzada com imatge de la Portada del Programa de Festa La Vila
2016
El premi serà de 150€
L'Ajuntament exposarà al públic el cartell guanyador, així com tots els
que s'han presentat des del dia 5 fins al 7 de setembre
Les obres no premiades podran ser retirades pels autors a partir del 8
de setembre.
9. PUBLICITAT DE LA CONVOCATÒRIA
La present convocatòria es farà pública mitjançant els canals de
comunicació dels que disposa l'Ajuntament
10. ACCEPTACIÓ DE LES BASSES
La participació en el concurs implica l'acceptació plena del contingut de
les basses
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FITXA D'INSCRIPCIÓ
CONCURS PORTADA DEL PROGRAMA DE FESTA LA VILA 2015
PSEUDÒNIM:
TÍTOL OBRA 1:
TÍTOL OBRA 2:
NOM:
COGNOMS:
ADREÇA:
POBLACIÓ:
TELÈFON:
D.N.I.:
E-MAIL:
ADULT QUE AUTORITZA AL MENOR:
D.N.I. DE L'ADULT:
Declare que la proposta que presente és original i inèdita i no estat
premiada en cap altre concurs
DATA I SIGNATURA
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