BASES

DEL

CONCURS

DEL

CARTELL

ANUNCIADOR

1. Podran prendre part en aquest concurs tots els artistes que ho desitgen. Cada artista podrà
presentar el nombre de treballs que considere convenient.
2. Tots els treballs presentats versaran sobre les Festes de Moros i Cristians de Beneixama. El jurat
valorarà la qualitat gràfica i l'eficàcia anunciadora i informativa.
3. Els treballs, originals i inèdits, podran ser executats amb llibertat de procediment (pintura,
fotografia, collage, ordinador...) i/o tècnica, sempre que la seua reproducció no oferisca dificultats, no
s'utilitzaran més de cinc tintes, que no podran ser ni 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 sobre suport rígid (bastidor o cartóploma), preparat per a exposició, i tindran unes dimensions de 50 x 70 cm, sense marges. En l'obra
original apareixeran obligatòriament les següents frases: Festes de Moros i Cristians en honor

a la “Divina Aurora”. Beneixama 2012. Del 6 a l'11 de Setembre.
5. En cas que l'obra premiada estiga feta amb l'ordinador, l'autor facilitarà en la impremta tots els
arxius necessaris per a la seua correcta reproducció.
6. En cap cas s'admetran treballs en els quals s'hagen utilitzat imatges o plagis d'imatges d'altres
autors o institucions sense autorització. L'autor serà el responsable únic davant qualsevol incidència
que per aquests motius es pogués produir.
7. Els treballs es presentaran amb un lema que haurà de figurar en el dors de l'obra sense cap altra
dada. En sobre tancat, aparte, s'inclourà el nom i cognoms de l'autor (o autors si actuen en equip), les
dades de contacte i el lema. En l'exterior del sobre únicament apareixerà el lema abans esmentat.
8. Les obres es presentaran en les oficines de l'Ajuntament fins a les 14 hores del divendres 1 de juny
de 2012. També s'admetran obres presentades per correu sempre que la data del segell estiga dins
del termini. L'adreça d'enviament de les obres és:
Ajuntament de Beneixama.
C/ Cardenal Payá nº 41.
03460 – Beneixama
9. L'equip de coordinació podrà introduir modificacions en l'obra guanyadora si existís alguna
dificultat tècnica per a la seua impressió o per a introduir algun text o logotip.
10. El Jurado estarà format per persones qualificades en la matèria. La resolució del jurat serà

inapel·lable.
11. El premi podrà quedar desert.
12. L'Ajuntament de Beneixama atorgarà un primer premi de 500 euros i esment honorífic i un segon
premi de 100 euros i esment honorífic.
13. Amb les obres presentades es programarà una exposició durant el mes de juny.
14. La resolució del jurat, que serà publica, tindrà lloc el dissabte 16 de juny a les 20 hores al saló de
plens de l'Ajuntament. El lliurament de premis es farà a mitjans d'agost en l'acte de presentació de la
revestisca festera 2012.
15. Les obres premiades quedaran en propietat de l'Ajuntament de Beneixama, que farà d'elles l'ús
que estime més convenient i es reservarà el dret de reproduir-les en el futur.
16. Les obres no premiades es podran retirar de les dependències de l'Ajuntament durant tot el mes
de juliol.
17. Serà responsabilitat dels artistes qualsevol reclamació que puga produir-se en relació amb
l'autoria del treball i el seu possible plagi.
18. La presentació de treballs en aquest concurs implica la total acceptació d'aquestes bases.

Beneixama, març de 2012

