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1) Objecte del concurs:
L’objecte d’aquest concurs és l’elaboració d’un
cartell popular representatiu del Carnaval de
Roses 2011.
2) Participants:
Aquest concurs s’adreça a totes les persones
empadronades a la vila de Roses.
3) Tècniques:
Es podrà utilitzar la tècnica que es consideri
més adequada: il·lustració, fotografia, collage,
pintura, suport digital, etc.
4) Format:
Cada participant hi podrà concursar presentant tantes opcions com vulgui. La mida dels
cartells haurà de ser de 45x65 cm i s’hauran
de presentar adherits sobre una superfície rígida, tipus cartó ploma o similar (no s’acceptaran els cartells plegats o enrotllats).
A la part posterior del cartell hi constarà el
pseudònim de l’autor/a.
5) Terminis:
Els treballs s’han de lliurar al Servei d’Atenció al Ciutadà (SAC) de l’Ajuntament de
Roses, (plaça Catalunya, 12). El termini de
presentació finalitza el dia 15 de juny de
2010, a les 14 hores.
6) Obres:
Les obres cal que siguin originals i inèdites.
Al cartell han de figurar els conceptes:
- Carnaval de Roses
El carnaval mediterrani
- Del 3 al 7 de març de 2011
Al dors de l’obra s’ha d’escriure el pseudònim amb què es concursa.
Cada obra s’acompanyarà amb un sobre tancat, identificat amb el pseudònim a la part exterior. A dins del sobre ha de constar: el
pseudònim, el nom i cognoms de l’autor/a,
l’adreça i el telèfon.

7) Criteris de valoració:
A l’hora de valorar les obres es tindran en
compte aspectes (els quals es valoraran amb
2 punts cadascun) com la creativitat, l'originalitat, la capacitat comunicativa, l'adequació a
la temàtica i la versatilitat de la imatge per
adaptar-se a diferents formats (adaptacions a
pins, samarretes, adhesius...).
8) El jurat:
El jurat d’aquest premi estarà format per l’alcaldessa, el regidor d’Esports, Festes i Joventut, el tècnic de Festes, un membre de l’Àrea
de Comunicació de l’Ajuntament, un artista i
2 membres de l’Associació Rosinca de Festes.
9) Premis:
- Guanyador: 600 euros.
- Segon: 300 euros.
- Tercer: 150 euros.
L’import dels premis ja compta amb l’aplicació de la retenció de l’IRPF que legalment
correspon. El procedimeent de concessió
del premi és de concurrència competitiva.
10) Veredicte del jurat:
El veredicte del jurat es farà efectiu el dia 22
de juny de 2010, a les 20 h, al Teatre Municipal
de Roses. D’aquest acte se n’aixecarà acta.
El concurs podrà quedar desert si així ho estima el jurat.
11) Drets:
Els drets d’explotació, reproducció, comunicació i difusió pública, inclosa la difusió a internet, la transformació i la distribució de les
obres presentades, quedaran en propietat de
l’Ajuntament de Roses. Aquest es reserva el
dret de realitzar modificacions en el disseny
original que en permetin la correcta interpretació visual, així com la seva impressió.
12) Acceptació de les bases:
La participació en el concurs pressuposa
l’acceptació d’aquestes bases. Qualsevol aspecte no previst serà resolt pel jurat.

