


XXX CONCURS DE CARTELLS DE FESTES
Amb  motiu  de  la  celebració  de  les  Festes  Patronals  de  la  Vila  de  Borriol,  la

regidoria de Festes organitza el present concurs per a elegir el cartell que les anunciaran.

BASES

1.- Podran participar tots aquells artistes que ho desitgen i poden realitzar el seu

treball amb plena llibertat de tema.

2.- El cartell haurà d'adoptar la forma vertical i el seu format serà de 40 x 60 cm.

3.- Els originals podran realitzar-se per qualsevol procediment sempre que la seua

reproducció tipogràfica no oferisca dificultats.

4.- En els cartells i de forma ben visible i que ressalte per la coloració i la grandària,

haurà de figurar l'escut de la Vila de Borriol  i  la inscripció:  FESTES PATRONALS DE

BORRIOL, del 17 al 26 d'agost de 2018.

5.- El termini per a la presentació dels originals serà fins al 15 de maig del 2018 en

l'Ajuntament de Borriol. Els cartells s'hauran de presentar en un sobre tancat amb un lema

i  dins  s'inclourà  l'original  i  un  sobre  amb el  lema que contindrà  les  dades de l'autor,

l'adreça, el telèfon i un correu electrònic.

6.- Es lliurarà un primer premi de 300 € i un accèssit de 150 €.

7.- Es constituirà un jurat presidit per la regidora de Festes, que haurà de resoldre

el concurs, podent declarar-lo desert si estimara que cap dels originals meresquera premi.

8.- La decisió del jurat serà inapel·lable. Després de la  resolució s'exposaran al

públic els originals presentats i admesos. L'autor premiat  estarà obligat a firmar el seu

treball que quedarà en exclusiva propietat de l'Ajuntament que farà del cartell  l'ús que

estime convenient.

9.-  Per  a  decidir  el  concurs,  el  jurat  tindrà en compte,  no sols  la  seua qualitat

artística, sinó també i especialment la seua originalitat i l’expressivitat com a anunci de les

Festes.

10.-  Els  treballs  no  premiats  podran  ser  retirats  pels  seus  autors,  prèvies  les

comprovacions corresponents, en el termini de 20 dies comptats a partir de la data en què

es clausure l'exposició, entenent-se que renuncien als seus originals aquells autors que

en tal termini no l'hagen retirat .

11.- La participació en este concurs implica la total acceptació de les seues Bases.

12.- En el moment de retirar el premi l’interessat haurà de subscriure la reclamació

responsable de no estar incurs en alguna de les circumnstàncies recollides en els apartats

2 i 3 de l’article 13 de la Llei 38/2003, General de Subvencions.


