CONCURS DE CARTELLS FESTA MAJOR TORELLÓ 2017
1.- Convocatòria.
L’Ajuntament de Torelló convoca anualment un concurs pels cartells de la Festa Major de Torelló.
El tema del cartell és Festa Major de Torelló. Els treballs poden presentar-se amb qualsevol tècnica ( pintura, fotografia, collage, etc) i es
poden realitzar amb la tinta que es vulgui (quadricromia).
La data límit per a la presentació de cartells serà el 16 de juny de 2017.
2.- Requisits
- Ser major de 16 anys.
- Haver nascut o residir a Torelló.
- El cartell que es presenti ha d’incloure el text següent:
FESTA MAJOR DE TORELLÓ 2017. Del 20 de juliol al 2 d’agost.
- Cada obra ha de tenir un lema escrit darrere.
- Els treballs han de mesurar 29,7 x 42cm (vertical).
- Cada participant podrà presentar com a màxim 2 originals.
3.- Documentació
Les sol·licituds es presentaran al Torelló Jove (Carrer Enric Prat de la Riba, 17) s’haurà d’aportar la següent documentació:
- Els treballs sense identificar sobre suport rígid i sense emmarcar.
- Junt amb els treballs i en un sobre tancat i enganxat darrera l’obra la següent informació: El nom, l’adreça, el telèfon de l’autor, la
fotocòpia del DNI i el lema del cartell.
4.- Selecció
El premi serà adjudicat per la Junta de Govern Local, d’acord amb la proposta efectuada per la comissió de valoració, la decisió de la qual
serà inapel·lable.
La comissió de valoració de les obres estarà formada per professorat de l’Escola d’Arts Plàstiques de Torelló, la Regidoria de Cultura i la
persona guanyadora del premi de l’any anterior, segons els criteris següents:
- Qualitat de la tècnica utilitzada.
- Qualitat estètica de la proposta.
- Adequació de la difusió de la Festa Major de Torelló.
5.- Gestió concurs i obligacions de la persona seleccionada.
La gestió del concurs correspon a l’Ajuntament de Torelló.
- L’obra guanyadora quedarà en propietat de l'Ajuntament de Torelló i es reserva el dret de reproduir-la on es cregui oportú.
- Totes les obres que es presentin podran ser exposades al foyer del teatre Cirvianum durant els dies de la Festa Major.
- Les obres no premiades es podran passar a recollir al Torelló Jove a partir de setembre.
- La comissió organitzadora tindrà cura de les obres presentades.
Perquè es pugui fer efectiu el premi, la persona guanyadora haurà de complir les següents obligacions:
- Preparar els materials (cartell i fulletó) per portar a impremta.
- Rebre personalment el premi que s’atorgarà el dia del pregó de la Festa Major.
6.- Dotació econòmica
- Es donarà un únic premi de 300 euros i dues entrades per al Teatre Cirvianum, per qualsevol de les obres de teatre que es porten a
terme per la Festa Major.
7.- Acceptació i interpretació de les bases
- La participació en el concurs implica l’acceptació d’aquestes bases.
- La comissió organitzadora es reserva el dret de resoldre imprevistos.

