BASES DEL CONCURS DEL CARTELL DE CARNAVAL DE ROSES 2009

1. Objecte del concurs:
L’objecte del present concurs és la realització d’un cartell popular, representatiu del
Carnaval de Roses 2009

2. Participants:
Aquest concurs s’adreça exclusivament a tots els ciutadans de Roses.

3. Tècniques:
Es podrà utilitzar la tècnica que es consideri més adequada per a la seva realització
(il·lustració, fotografia, collages, pintura, digital, etc.).

4. Format:
Cada participant hi podrà concursar presentant tantes opcions com vulgui.
El tamany dels cartells haurà de ser de 45x65 cm i s’hauran de presentar adherits sobre
un a superfície rígida tipus cartró pluma o similar (no s’acceptaran els cartells plegats o
enrotllats).

5. Terminis:
Els treballs es poden lliurar a l’Àrea de Cultura de l’Ajuntament de Roses, situada a
la
segona planta de l’edifici de l’Ajuntament de la plaça Catalunya El termini de
presentació finalitza el dia 08 d’agost de 2008, a les 14 hores

6. Obres
Les obres presentades cal que siguin originals i inèdites.
En el cartell hi hauran de figurar els següents conceptes:
-Carnaval de Roses
-del 19 al 23 de febrer de 2009
Al dors de l’obra s’hi escriurà un lema amb el que es concursa i cada obra
s’acompanyarà d’un sobre tancat en que la part exterior s’hi escriurà el mateix lema, i
dins el sobre hi constarà: el lema, el nom i cognoms de l’autor/a, adreça i telèfon.

7. El jurat:
El jurat d’aquest premi estarà format per la Comissió de Carnaval, l’alcaldessa, el regidor
de Cultura, Festes, Joventut i Esports i un membre de l’Àrea de Comunicació de
l’Ajuntament i un professional en arts plàstiques.

8. Premis
El cartell guanyador rebrà un premi de 600 euros
El segon classificat rebrà un premi de 300 euros
El tercer classificat rebrà un premi de 150 euros

9. Veredicte del jurat:
El veredicte del jurat es farà efectiu el dia 15 d’agost de 2008.
El concurs podrà quedar desert si així ho estima el jurat

10. Drets:
Els drets d’explotació, reproducció comunicació i difusió pública, inclosa la difusió a
Internet, transformació i distribució, de les obres presentades quedaran en propietat de
l’Ajuntament de Roses, el qual es reserva el dret de realitzar modificacions en el disseny
original que permetin la correcta interpretació visual del mateix així com la seva
impressió.

11. Acceptació de les Bases:
La participació en el concurs pressuposa l’accepació d’aquestes bases. Qualsevol
aspecte no previst serà resolt pel jurat.

