BASES DEL CONCURS DEL DISSENY DE LA
PORTADA DEL PROGRAMA DE
FESTA MAJOR D’ARBECA 2017
1. Les presents bases tenen com objecte seleccionar la portada per al
programa de Festa Major d’Arbeca 2017.
2. Podran presentar-se tres treballs per autor. Els treballs hauran de
ser originals i inèdits. La tècnica és lliure.
3. El disseny de la portada haurà d’estar relacionat amb la Festa Major
i Arbeca. Ha d’incloure la següent llegenda:
Festa Major d’Arbeca. De l’11 al 15 d’agost de 2017
4. Si l'execució tècnica de la portada requerís alguna modificació per a
la seva millor impressió, la Comissió de Festes podrà imposar aquesta
variació, prèvia consulta i comptant amb l'assessorament de l'autor.
5. La portada s’ha de presentar en format horitzontal amb una mida de
DIN A-4, tenint en compte que la llegenda haurà de situar-se a la part
dreta. També s’haurà de presentar en suport digital en format “jpg” o
“tif” d’alta resolució.
6. Els treballs es presentaran a l’Oficina d’Atenció Ciutadana de
l’Ajuntament, de dilluns a divendres de 10.00 a 14.00h. Es podran
presentar des del dia següent de la publicació de les bases fins el
divendres 30 de juny.

8. La portada guanyadora obtindrà com a premi un CAP DE SETMANA
per a dues persones en un hotel de 4 estrelles i en règim de mitja
pensió, gentilesa de Iler Travel.
9. El jurat estarà integrat per les persones que designi en el seu
moment l'Ajuntament d’Arbeca.
10. El jurat podrà declarar desert el concurs en cas de considerar que
cap dels treballs presentats reuneixi els mèrits suficients per ser
premiats.
11. El veredicte del concurs es farà públic el dimarts 1 d’agost, a
través de la web de l’Ajuntament d’Arbeca i de les xarxes socials. El
dissabte 12 d’agost, durant l’acte del pregó, es farà entrega del premi.
12. La portada guanyadora quedarà en propietat de l’Ajuntament
d’Arbeca, que podrà fer-ne l’ús que estimi convenient, reservant-se el
dret a reproduir-lo en el futur.
13. Serà responsabilitat dels concursants qualsevol reclamació que
pugui produir-se en relació amb l’autoria de la portada i el seu
possible plagi.
14. La presentació dels treballs a concurs comporta la total acceptació
d’aquestes bases.
Arbeca, 5 de juny de 2017

Organitza:

7. Els treballs no podran anar signats i es presentaran amb un lema o
pseudònim que haurà de figurar al seu dors, sense cap altra dada. En
sobre tancat i, a part, s’inclourà el nom i cognoms de l’autor, domicili,
telèfon i el lema o pseudònim.
Ajuntament d’Arbeca

Amb la col·laboració de:

