CONCURS CARTELL MONTALBÀ 2014 - PREIXANA
AJUNTAMENT DE PREIXANA
ASSOCIACIÓ NOSTRA SENYORA DE MONTALBÀ

L’Ajuntament de Preixana i l’Associació Nostra Senyora de Montalbà (en endavant
l’Organitzador), convoquen el concurs per guardonar el millor cartell publicitari de celebració de
la Festa de Montalbà 2014 dies 21 i 22 d’Abril, del 44è Aplec de la Sardana i de la
Festivitat de la Mare de Deu de Montalbà.
A continuació es descriuen les bases que regulen el concurs, així com els dos
documents d’inscripció.
BASES
1.- Objecte del concurs: És potenciar la creativitat artística i publicitària, així com la difusió de
les festes locals a celebrar, en cartell únic:
Festa de Montalbà 2014 dies 21 i 22 d’Abril
44è Aplec de la Sardana
Festivitat de la Mare de Deu de Montalbà
Per la qual cosa es disposa a premiar al guanyador del cartell amb la quantitat de 600 €. Els
premis queden sotmesos a les retencions establertes en la legislació vigent.
Les obres presentades cal que siguin originals e inèdites.
En cas d’utilitzar imatges personals, de bens o altres, s’han de disposar de les autoritzacions
pertinents per al seu ús, reproducció i difusió.
S`ha de deixar lliure un marge el peu del cartell, de punta a punta, per incorporar-hi logotips.
Aquests els incorporarà l’Organitzador, un cop escollit el cartell guanyador.
2.- Participants: La participació és de forma individual i lliure, per a tots els estudiants i/o
professionals de publicitat.
3.- Temàtica, tècnica, dimensions i requeriments: Les obres es realitzen segons la temàtica
relacionada amb el Parc de Montalbà (municipi de Preixana).
L’obra pot ser elaborada amb tècnica lliure, però ha de ser adaptada per treballar-la amb
mitjans digitals i d’impressió per tal que permeti una fàcil adaptació als diferents mitjans
publicitaris i a les necessitats de l’Organitzador.
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El cartell ha de contenir com a mínim i de forma obligatòria per a totes les obres els següents
textos, disposats de la manera que es vulgui, però donant rellevància a:
Preixana
Ha d’incloure a més els textos següents:
Festa de Montalbà 2014 dies 21 i 22 d’Abril
44è Aplec de la Sardana
Festivitat de la Mare de Déu de Montalbà
Els cartells han de tenir un format i mesures de 50 cm de llarg per 35 cm d’ample. S’han de fer
en direcció vertical i de manera que es puguin reproduir en quadricromia (quatre tintes).
Si el cartell inclou una imatge fotogràfica, caldrà adjuntar-hi la diapositiva original
L’ autor haurà de lliurar també una còpia digital amb CD.
Els cartells es presentaran sense emmarcar, muntats sobre un suport de “cartró ploma” per
facilitar-ne el trasllat i l’exposició.
4.- Admissió de cartells: Cada participant podrà presentar un màxim d’una obra i sense signar.
Les obres es podran presentar de dilluns a divendres fins al 4 d’Abril del 2014 inclòs.
Adreça: Ajuntament de Preixana, Plaça de Catalunya, 1(25263) Preixana. L’horari de presència
es de 12 a 14 hores, de dilluns a divendres. És possible presentar cartells per correu postal.
Els cartells han d’estar acompanyats d’un sobre tancat, aferrat al darrere del cartell on s’escriu
el pseudònim del cartell, i contindrà els següents apartats i documents:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Nom i cognoms.
Domicili actual.
Telèfon i adreça electrònica.
Fotocòpia DNI
Full d’inscripció: Annex 1
Un CD amb arxius digitals de l’obra gravats.
L’obra presentada ha de dur escrit a la part posterior el mateix lema o eslògan del sobre
lliurat amb les dades esmentades.
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h) El participant podrà delegar el lliurament del cartell a un tercer, sempre que la persona
que actuï en la seva representació estigui degudament acreditada i presenti la
autorització pertinent signada pel participant (Annex 2).
i) En cas de ser enviada per correu postal, s’ha d’omplir i trametre per correu electrònic a
ajuntament@preixana.cat la fulla d’inscripció Annex1, fotocòpia DNI i el reguard de
l’oficina de correus degudament segellada, dins del termini establert.
j) Per cada cartell l’Ajuntament de Preixana lliurarà un rebut que en certifiqui la
presentació.
5:- Qualificació de les obres: El jurat classificador estarà format per:
Jaume Pané Roig

Alcalde de Preixana.

Salvador Cabrol Baiget

en representació de l’Associació Verge de Montalbà.

Ramon Bordes Gilabert

Director de l’ EASD Ondara de Tàrrega.

Miquel Torres

Publicista.

Jaume Mateu Montané

Ceramista.

Pilar Batlle

Professora de Disseny Pràctic EASD Ondara.

Anna M. Serra Soto

Professora d’Història de l’Art i Disseny EASD Ondara.

Representen el mon de l’art, disseny i publicitat, a mes de L’Organitzador, i faran la selecció
del cartell guanyador.
La decisió del jurat serà en qualsevol cas inapel·lable.
6.- Resolució: El veredicte es farà públic el 7 d’Abril del 2014, publicant-lo a la web
www.preixana.cat. El jurat es reserva el dret de deixar desert el premi.
El cartel guanyador serà propietat del l’Organitzador, que podrà editar en exclusiva sempre que
ho cregui convenient i en qualsevol format. L’autor renunciarà a qualsevol dret de publicació o
difusió, no obstant se li reconeixerà la seva propietat intel·lectual.
Les obres presentades cal que siguin originals i inèdites i en cas d’utilitzar la imatge de
persones, bens i altres, s’haurà de disposar de les autoritzacions pertinents per al seu ús,
reproducció i difusió. L’Organitzador no es fa responsable del incompliment d’aquest requisits
ni del contingut de les obres presentades, quedant eximit de tota responsabilitat en front
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qualsevol reclamació que es pugui presentar pel que fa a aquesta qüestió. A quest afecte, en la
inscripció, cal omplir la declaració de l’Annex 1.
7.- Exposició: L’Organitzador es reserva el dret de realitzar una exposició publica de l’obra
guanyadora i altres obres seleccionades que el jurat consideri meritòries de tal acte.
8.- Devolució de les obres: Les obres no guanyadores es podran recollir dins dels 30 dies
posteriors al veredicte. L’Organitzador no es responsabilitza de les obres transcorregut aquest
termini.
L’Organitzador tindrà especial cura en la manipulació de les obres presentades però declina de
tota responsabilitat de la seva pèrdua, usurpació, deteriorament o destrucció accidental durant
la durada del concurs o exposició pública.
9.- Acceptació de les bases: La participació en aquest concurs suposa l’acceptació estricta
d’aquestes bases. El jurat del concurs té competències d’interpretar-les i de suplir qualsevol
buit, d’acord amb la seva finalitat.
Qualsevol divergència que pugues sorgir en la interpretació de les bases és, en última
instància, l’Organitzador (l’Ajuntament de Preixana i l’Associació Verge de Montalbà) el qui
resolgui en bé de la finalitat pretesa en el present concurs.
10 .- Contactes:

Ajuntament de Preixana, atenció al públic, laborables de 12h a 14h
Telf. 973320404, fax 973322002, email: ajuntament@preixana.cat
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ANNEX 1.
Annex 1. INSCRIPCIÓ AL CONCURS, per guardonar el millor cartell publicitari de celebració de la Festa de Montalbà 2014 dies 21 i
22 d’Abril, del 44è Aplec de la Sardana i de la Festivitat de la Mare de Déu de Montalbà.
En/na___________________________________________________________________ amb DNI núm. ______________________
i adreça _____________________________

Num. _____________pis ______________

Població____________________________CP _______ tel mòbil _____________________
adreça electrònica _____________________________________________
PRESENTA el cartell amb el lema: ____________________________________________________________________________
al Concurs de Cartells de Montalbà 2014 (Preixana)
ADJUNTO:
o
o
o

Fotocòpia del DNI del concursant (Obligatòriament)
Còpia del resguard de l’oficina de Correus degudament segellat (només en el cas que l’obra sigui presentada per correu
postal)
Autorització pel lliurament del cartell (només en el cas de delegació a un tercer)

DECLARO QUE :
1. Amb la presentació de la proposta de cartell per Montalbà, Preixana 2014, accepto les bases establertes pel present
concurs, així com els dictàmens i decisions adoptades pel seu jurat.
2. L’obra que presento al Concurs és inèdita i original i disposo de les autoritzacions i permisos corresponents i adients per a
la inserció d’imatges de persones, bens, logotips i d’altres a la meva obra,, així com per a la seva reproducció i difusió.
3. En qualsevol cas, soc responsable de qualsevol incompliment de les bases i de la legislació vigent al respecte i assumiré
les indemnitzacions econòmiques que se’n puguin derivar i sé que l’Organització podrà retirar del Concurs la proposta de
cartell presentada si es constata qualsevol incompliment de les declaracions que conté aquest document i emprendre
accions judicials en contra meva pels danys i perjudicis que se li poguessin ocasionar.
AUTORITZO a Ajuntament de Preixana i a l’Associació Nostra Senyora de Montalbà a lliurar als mitjans de comunicació, el meu nom,
cognoms i número de telèfon
o
o

Si
No

EN EL CAS DE RESULTAR GUANYADOR D’UN PREMI, la quantia econòmica corresponent s’abonarà mitjançant transferència
bancària al número de compte corrent que en el seu moment lliuraré a l’Organització, degudament acreditat per l’entitat bancària, i
del qual es titular la següent persona o entitat _______________________________________________________________
Preixana, _______ de ______________ de 2014

Signat: ______________________________
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ANNEX 2.
Annex 2. AUTORITZACIÓ DE DELEGACIÓ DEL LLIURAMENT DEL CARTELL AL CONCURS, per guardonar el millor cartell
publicitari de celebració de la Festa de Montalbà 2014 dies 21 i 22 d’Abril, del 44è Aplec de la Sardana i de la Festivitat de la Mare
de Déu de Montalbà.
En/na___________________________________________________________________ amb DNI núm. ______________________
AUTORITZA a ___________________________________________________________ amb DNI núm. ______________________i
adreça_____________________________________________________Num.__________pis______________
Població____________________________CP _______ tel mòbil _____________________ A LLIURAR EN NOM MEUEL
CARTELL PEL CONCURS MONTALBÀ, PREIXANA 2014.
ADJUNTA:
o

Fotocòpia del DNI de la persona autoritzada. (Obligatòriament)

Preixana, _______ de ______________ de 2014

Signatura de la persona concursant:

Signatura de la persona autoritzada:

______________________________

______________________________
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