
BASES DEL CONCURS DE 

DISSENY DEL  

CARTELL ANUNCIADOR DE LA  
 

VII FIRA BENEIXAMA 

AL CARRER.  

 

1.- Podran participar en aquest concurs totes les persones que ho desitgen. Cada 

participant podrà presentar el nombre d'obres que considere convenient. 

2.- Els dissenys presentats hauran de versar aspectes de la fira que l'autor considere 

rellevants. A més haurà d'incloure el text VII FIRA BENEIXAMA AL CARRER, XE QUE BO!  

7-8-9 d'octubre de 2017, i preveure espai per col·locar els pertinents logotips, la qual cosa 

es farà en el cartell guanyador una vegada fallat el concurs.  El jurat valorarà la qualitat 

gràfica, l'impacte visual i l'eficàcia anunciadora i informativa. 

3.- Els treballs adoptaran l'orientació vertical i tindran les proporcions d'un A4.  

4.- Els treballs, originals i inèdits, podran ser realitzats amb qualsevol tècnica de disseny 

gràfic que permeta la seua reproducció i la inserció de text i imatges.  

6.- En cap cas s'admetran treballs en els quals s'hagen utilitzat imatges o plagis d'imatges 

d'altres autors sense la seua autorització expressa. L'autor serà el responsable únic davant 

de qualsevol incidència que per aquests motius es poguera produir. 

7.- Les obres es presentaran fins al dia 18 d’agost de 2017 en el registre de les oficines de 

l'Ajuntament en horari d'atenció al públic (8:00-13:30 hores), o bé per correu electrònic a 

cultura@beneixama.es també abans de les 13:30 hores del divendres 18 d’agost. No 

s'admetrà cap treball que arribe després d'eixa data i hora. 

8.- Els treballs es presentaran amb un “lema” o “pseudònim” que haurà de figurar en el 

suport en què es presente l'obra, sense cap altra dada. En sobre tancat, a banda, 

s'inclourà el nom i cognoms de l'autor, així com les dades de contacte.  En el cas que 

l'obra es remeta per correu electrònic s'adjuntaran dos arxius: 

a) Lema.pdf: Art final en format DIN A4 i 72 ppp 

b) Lema.doc: Nom, cognoms, adreça i telèfon de l'autor.  

9.- L'Ajuntament de Beneixama atorgarà un únic premi de 250 €. 

10. L'autor del cartell premiat haurà de facilitar els elements, tipografies i arxius 

necessaris a grandària definitiva i 300 ppp. Si foren d'imatge digital, per capes. En cas de 

ser d'origen vectorial, obert. Tot això amb la intenció de poder adaptar la seua obra als 

diferents suports, formats i aplicacions necessaris per a la promoció i difusió de 

l'esdeveniment.  

11. L'autor del treball guanyador es compromet a col·laborar en l'adaptació del treball a 

format fullet i a format tiquet degustació, d'acord amb les directrius que oportunament se 

li donen. 

12.- El jurat estarà format per persones especialitzades en la matèria i per representants 

municipals. La resolució del jurat serà inapel·lable i el premi podrà quedar desert. 

13.- La resolució del jurat tindrà lloc diumenge 20 d’agost, i es farà pública en la web 

www.beneixama.es. 

14.-El M.I. Ajuntament de Beneixama queda eximit de tota responsabilitat derivada de 

qualsevol reclamació que puga produir-se en relació amb l'autoria del treball i el seu 

possible plagi. 

15. L'Ajuntament de Beneixama serà el legítim propietari de l'obra premiada i dels drets 

d'explotació sobre la mateixa, així com dels drets de reproducció, adaptació, distribució, 

comunicació pública i difusió en tots els suports i plataformes presents i futures, sense 

cap limitació i fins a l'expiració dels drets d'autor. 

14.   La presentació de treballs a aquest concurs implica la total acceptació d'aquestes 

bases. 

Beneixama, juliol de 2017 

Regidoria de Promoció Econòmica 


