CONVOCATÒRIA DEL CONCURS PEL DISSENY DEL CARTELL ANUNCIADOR DEL PROGRAMA
D’ACTES DE LA FESTA MAJOR DE SANT LLORENÇ DE MORUNYS DE 2018

La Comissió de Festes ha cregut oportú convocar un concurs que té per objectiu escollir la persona/es
que dissenyarà la portada del programa d’actes de la festa i que es premiarà amb entrades gratuïtes i les
samarretes de la Festa Major. Poden participar-hi totes les persones físiques o jurídiques que hi estiguin
interessades, ja sigui a nivell individual o col·lectiu.
BASES
1.- Cada concursant podrà presentar un màxim de dues obres.
2.- Les obres presentades cal que siguin originals i inèdites.
3.- El disseny haurà d’estar realitzat en sentit vertical i per a un format DIN A3 .
4.- Es pot emprar qualsevol tècnica (dibuix, pintura, fotografia, disseny assistit per ordinador, collage…).
5.- Al disseny ha de figurar-hi el logotip de l’Ajuntament de Sant Llorenç de Morunys, així com el text
Festa Major Sant Llorenç de Morunys 2018 o bé Sant Llorenç de Morunys Festa Major 2018.
6.- La proposta gràfica es presentarà sense signar. L’autor/a guanyador/a podrà fer-ho una vegada
conegut el veredicte del jurat.
FORMA I TERMINI DE PRESENTACIÓ
1.- La sol·licitud per participar al concurs s’ha de presentar a l’Ajuntament de Sant Llorenç de Morunys
abans del dia 22 de juny de 2018
2.- S’ha d’aportar la següent documentació:
a) El treball o treballs que es presenten al concurs, tant en format imprès (DIN A4) com digital.
b) Un sobre tancat amb les dades identificatives de la persona que concursa per tal de
preservar-ne l’anonimat.

COMPOSICIÓ DEL JURAT
-

El regidor de festes i esports de l’Ajuntament de Sant Llorenç de Morunys.
Quatre representants de la comissió de festes.
Una persona amb coneixements de disseny gràfic de la Vall de Lord.

CRITERIS DE VALORACIÓ DELS TREBALLS
-

Originalitat.
Creativitat.
Incloure al disseny algun motiu que faci referència als elements que caracteritzen la Festa Major
de la vila.
Qualitat de la presentació.

DRETS I DEURES DELS CONCURSANTS
a) La presentació dels treballs pressuposa l'acceptació de les condicions i requisits de la convocatòria.
b) La/es persona/es autora/es del treball premiat cedirà/an en exclusiva a l'Ajuntament de Sant Llorenç els
seus drets d'explotació, i en cap cas no cedeix/en la resta de drets que atorga als autors el text refós de
la Llei de propietat intel·lectual, aprovat pel Real decret legislatiu 1/1996, de 12 d'abril.
c) Els treballs no premiats podran recollir-se a l’Ajuntament de Sant Llorenç fins al dia 20 de juny. Una
vegada transcorregut aquest termini, l'Ajuntament no es responsabilitza de la seva custòdia i conservació.
d) Els concursants eximeixen l'Ajuntament i la comissió de qualsevol responsabilitat derivada de plagi o
de qualsevol altra transgressió de la legislació vigent en la qual puguin incórrer.

