BASES CONCURS PORTADA PROGRAMA DE FESTA MAJOR 2017
La Comissió de Festes, en el procés de preparació de la Festa Major de la vila, convoca el
6è Concurs de Portades del Programa de Festa Major 2017, d’acord amb les següents
bases.
- El concurs és obert a tothom que vulgui participar de manera individual o col·lectiva
presentant una única obra original i inèdita. Els participants seran responsables de
qualsevol reclamació per autoria o plagi.
- El format de la portada haurà de ser 15cm d’alt x 21cm d’ample, on el concursant haurà
d’incloure un únic lema: “Festa Major 2017 Sant Feliu de Codines”. També s’haurà
d’incloure la informació: 14,15,16 i 17 de setembre. La portada es presentarà centrada
sobre un suport de cartolina negre, només enganxada a la part superior per poder ser
desenganxada posteriorment. L’autor/a n’haurà de lliurar també una còpia en suport digital
i amb la resolució adequada.
- Les il·lustracions es poden fer en qualsevol estil o tècnica que permeti ésser
fotoreproduïdes i impreses a quatre colors. Per aquest motiu no seran admeses tintes
metal·litzades ni fluorescents ni tampoc relleus i/o volums enganxats.
- L’últim dia de presentació serà el 21 de juny. S’haurà de lliurar a la consergeria del
Centre Cívic La Fonteta (plaça Josep Umbert Rosàs, s/n), de dilluns a divendres de 17 a
21h i dissabtes d’11 a 13h. Ha d’anar dins d’un sobre tancat on s’ha de fer constar:
“Concurs de portades del programa de Festa Major 2017”. A dins del sobre s’hi ha
d’incloure la portada del programa, el nom de l’autor, l’adreça i el telèfon.
- El jurat qualificador estarà format per un membre de la Comissió de Festes, un/a
regidor/a de l’Ajuntament de Sant Feliu de Codines, dos dissenyadors/es gràfics i un/a
artista local.
El jurat tindrà en compte la creativitat de la proposta, la seva capacitat comunicativa,
l’adequació a la temàtica festiva i la versatilitat per adaptar-se a diferents formats.
El jurat es reserva el dret a declarar desert el premi si, segons el seu criteri, no s’ha
presentat a concurs cap treball que compleixi els requisits mínims de qualitat.
- El veredicte es donarà a conèixer el dia 27 de juny a través de la pàgina web de
l’ajuntament: www.santfeliudecodines.cat i al tauler d’anuncis de l’Ajuntament i es
comunicarà personalment al guanyador/a.
- El premi, valorat en 250 €, s’entregarà durant el Pregó de Festa Major. El nom de
l’autor/a figurarà en els crèdits del programa.
- Les portades presentades seran exposades durant les dates de la Festa Major al Centre
Cívic La Fonteta. Un cop finalitzada l’exposició, els originals es podran retirar en el termini
de 30 dies al Centre Cívic La Fonteta. Els cartells no retirats passaran a ser propietat de
l’Ajuntament de Sant Feliu de Codines i en podrà fer l’ús que estimi convenient.
- La portada guanyadora serà propietat de l’Ajuntament de Sant Feliu de Codines, així com
tots els drets d’explotació, reproducció, distribució, comunicació pública i exposició.
- El fet de prendre part en aquest concurs significa l’acceptació d’aquestes bases.
- L’organització es reserva el dret de modificar qualsevol aspecte d’aquestes bases.
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