ORGANITZA:

Comissió Festa Major

concurs de cartells
Festa Major de Vic
2015
_bases

L’Ajuntament de Vic convoca un concurs per triar el millor cartell
publicitari destinat a promoure la Festa Major de Vic de 2015,
d’acord amb les bases següents:

6. Premi. El premi del disseny seleccionat consisteix en un val
de compra per a material, a les botigues de Vic, per un import
de 300 €.

BASES

7. Resolució. El jurat donarà a conèixer el veredicte el dia 17
d’abril, a les 19.00 hores, a la Sala de Consellers de l’Ajuntament
de Vic. El jurat pot declarar desert el concurs, si així ho considera
oportú. Al mateix temps, pot deixar fora de concurs aquelles obres
que consideri que no compleixin els requisits indicats en aquestes
bases. Les decisions del jurat són, en tot cas, inapel·lables.

1. Objecte del concurs. El present concurs té per finalitat
potenciar la creació artística i la participació ciutadana, així com
difondre la Festa Major de Vic.
Les obres o cartells concursants han de ser originals i inèdits i el
tema ha d’estar relacionat amb la ciutat de Vic i la Festa Major.
Tenint en compte la Llei de la propietat intel·lectual, tots els drets
de reproducció i difusió del cartell guanyador ha de romandre
indefinidament en possessió de l’Ajuntament de Vic.
2. Participants. Pot participar en aquest concurs qualsevol
persona interessada. Si es vol presentar un cartell en representació
d’un grup, escola o entitat, sense ànim de lucre, ha de designar
una persona representant de l’entitat, i, en el moment de la
inscripció, s’han de facilitar les dades identificatives de l’entitat.
La resta de condicions de les bases són les mateixes que per a les
persones individuals.
3. Tècnica i dimensions. La tècnica de les obres que s’han
de presentar és lliure, però ha de ser apta per a la reproducció
mitjançant quadricromia.
Els cartells s’han de presentar muntats sobre un suport de cartró
ploma i en sentit vertical. Les dimensions del format han de ser
DIN A3 (29,7 x 42 cm). Hi ha de figurar el text:

Festa Major
Sant Miquel dels Sants 2015
Vic, del 26 de juny al 12 de juliol

Les persones inscrites com a autors han de presentar obres
inèdites i originals, així com han de disposar dels drets o de
les autoritzacions que siguin necessaris per a l’ús, reproducció
i difusió d’imatges de persones, béns, logotips i d’altres al cartell
que concursa. L’Ajuntament de Vic no es responsabilitza de
l’incompliment d’aquests requisits ni del contingut de les obres
presentades. Així mateix està exempt de tota responsabilitat per
qualsevol reclamació que es pugui presentar pel que fa a aquesta
qüestió, i deriva aquesta responsabilitat a la persona inscrita com
a autor.
8. Exposició. L’Ajuntament de Vic es reserva el dret d’organitzar
una exposició pública de totes les obres presentades o de les
seleccionades pel jurat amb aquesta finalitat.
9. Devolució de les obres. Al cap de tres mesos des de la
resolució del jurat, els artistes poden retirar les obres durant el
termini de dos mesos, presentant el DNI. L’Ajuntament no es fa
responsable de les obres no recollides una vegada transcorregut
aquest termini.
10. Acceptació de les bases. El fet de presentar-se a aquest
concurs suposa l’acceptació estricta d’aquestes bases. El jurat del
concurs té la facultat d’interpretar-les i està facultat per resoldre
qualsevol cas que no estigui previst.

En el cartell també ha d’aparèixer la imatge de la Creu dels
Trinitaris.
L’Ajuntament de Vic es reserva el dret, a l’hora de reproduir
el cartell guanyador, d’afegir-hi la informació que consideri
oportuna, sense menysprear el disseny original.
4. Admissió de cartells. Cada participant pot presentar un
cartell. Es poden presentar del 7 al 10 d’abril, a l’Àrea de Cultura
i Ciutadania, Casa Masferrer, Plaça Don Miquel de Clariana, de
9.00 a 15.00 hores, sens perjudici de la possibilitat de presentar
els cartells per correu postal.
Amb el cartell s’ha d’adjuntar un sobre tancat, en el qual s’ha
d’escriure el títol de l’obra, que conté la fitxa d’inscripció al
concurs.
5. Qualificació de les obres. El jurat encarregat de decidir el
cartell guanyador és designat per la Comissió de la Festa Major
de Vic. El jurat es reuneix per qualificar les obres una vegada
finalitzat el termini de presentació.

FITXA D’INSCRIPCIÓ
CONCURS DE CARTELLS DE LA FESTA MAJOR DE VIC DE 2015
Títol del cartell
Nom
Cognoms
Adreça
Població
Codi postal
Telèfon fix de contacte
Telèfon mòbil
Adreça electrònica de contacte

