
 

BASES CONCURS 

CARTELL ANUNCIADOR FESTES 2019 

1. Podran participar en el concurs tots els artistes que ho 
desitgen, i amb la quantitat de treballs que consideren 
convenient.  

2. Els treballs versaran sobre les Festes de Moros i Cristians 
de Beneixama. El jurat valorarà la qualitat gràfica i 
l’eficàcia anunciadora i informativa, així com l’expressió 
de les característiques pròpies de la festa de Beneixama.  

3. Els treballs podran ser executats amb llibertat de 
procediment (pintura, collage, fotografia, ordinador...) i 
tècnica, sempre que la seua reproducció no oferisca 
dificultats. No s’utilitzaran tintes metàl·liques ni 
fluorescents. Es tindrà en compte que els cartells seran 
impresos en sistema offset.  

4. Els treballs adoptaran l’orientació vertical, aniran muntats 
en un suport rígid (bastidor o cartró ploma) preparat per 
a exposició i tindran unes dimensions de 50 x 70 cm, sense 
marges. A l’obra original apareixerà obligatòriament la 
següent frase: 

Festes de Moros i Cristians en honor a la 
Divina Aurora 

Del 6 a l’11 de setembre 
Beneixama 2019 

5. No s’admetran plagis ni treballs en els quals s’hagen 
utilitzat imatges d’altres autors sense autorització. L’autor 
serà el responsable de qualsevol incidència que per 
aquest motiu es poguera produir. Els cartells no es podran 
haver presentat a cap altre concurs anterior o simultani, 
ni publicat o divulgat per cap mitjà físic o virtual, incloses 
les xarxes socials. L’organitzador es reserva el dret de 
desqualificar del concurs els treballs que no complisquen 
aquests requisits.  

6. Els treballs es presentaran sota un lema que haurà de 
figurar en el dors de l’obra, sense cap altra dada. A part, 
en sobre tancat, s’inclourà el nom de l’autor i les dades de 
contacte.  En l’exterior del sobre apareixerà únicament el 
lema abans esmentat.  

7. Les obres es presentaran a les oficines de l’Ajuntament 
fins al dia 17 de maig de 2019 a les 13.30 hores. També 
s’admetran obres presentades per correu, sempre que la 
data del mata-segells estiga dins del termini de 
presentació. L’adreça per a l’enviament és: 

M.I. Ajuntament de Beneixama 
Regidoria de Festes 
Carrer Cardenal Payà, 41 
03460 – Beneixama 

8. L’equip de coordinació de la revista i cartell de festes 
Beneixama 2018 podrà introduir modificacions en l’obra 
guanyadora si aquesta presenta alguna dificultat tècnica 
per a la seua impressió.  

9. El jurat estarà format per artistes locals i altres persones 
especialitzades en les arts gràfiques.  La resolució del jurat 
especialitzat serà inapel·lables. El premi podrà quedar 
desert si així ho considera pertinent el jurat. 

10. L’ajuntament de Beneixama atorgarà un primer premi de 
600 € i esment honorífic, i un segon premi de 300 € i 
esment honorífic.  

11. La resolució del jurat especialitzat tindrà lloc el dia 1 de 
juny de 2019 a les 13.00 hores al Saló de Plens de 
l’Ajuntament. El lliurament de premis es farà al mes 
d’Agost durant l’acte de presentació de la Revista de 
Festes de 2019.  

12. Les obres presentades estaran exposades el dies 22, 23 i 
24 de juny al Saló de Plens de l’Ajuntament (l’horari es 
comunicarà amb antelació).  

13. Les obres premiades quedaran en propietat de 
l’Ajuntament. Les no premiades podran ser retirades de 
les dependències municipals a partir de l¡1 de juliol.  

14. Els autors de les obres premiades facilitaran a la impremta 
la col·laboració i els arxius necessaris per a la correcta 
impressió de les obres.  

15. La Regidoria de Festes i l’Ajuntament de Beneixama 
queden eximits de tota responsabilitat derivada de 
qualsevol reclamació que puga produir-se en relació amb 
l’autoria del treball i el seu possible plagi.  

16. La presentació de treballs en aquest concurs implica la 
total acceptació d’aquestes bases.  

 

 

Beneixama, gener de 2018 

Regidoria de Festes del M.I. Ajuntament de Beneixama 

                                            


