LA JUNTA CENTRAL DE FESTES I L'AJUNTAMENT DE L'OLLERIA CONVOQUEN
EL “XXXIII CONCURS DEL CARTELL DE FESTES PATRONALS I DE MOROS I CRISTIANS 2018”
BASES
1. Podran participar en este concurs totes aquelles persones que ho desitgen, tant en grup com individualment, amb treballs de la seua
pròpia creació, originals i inèdits.
2. El cartell versarà sobre les Festes de Moros i Cristians de l'Olleria. S'inclourà el lema següent:

FESTES PATRONALS - MOROS I CRISTIANS
D’INTERÈS TURÍSTIC
DEL 1 AL 4 DE SETEMBRE DE 2018
L'OLLERIA
3. El cartell podrà estar confeccionat amb llibertat de procediment i/o tècnica, excepte el "collage" amb imatges d'altres autors, i de
manera que la seua reproducció no oferisca dificultats i no exigisca més de cinc tintes, quedant excloses les daurades i platejades, així
com els fluorescents.
En cas d'utilitzar-se l'ordinador es presentarà una còpia a color d'alta resolució a 50 x 70 cm., muntada sobre suport rígid i, en cas de ser
premiat, l'autor estarà obligat a presentar un disc (Magneto Òptic, CD, Zip, Rar, etc...) amb tots els arxius i fonts tipogràfiques utilitzades,
necessaris per a l'obtenció dels fotolits. També s'adjuntarà una fitxa indicant l'entorn informàtic (MAC o PC) i el programa o procediment
utilitzat.
En cas de contindre imatges pixelitzades (TIFF, EPS, BMP, PSD,...) estes hauran d'estar en alta resolució, a 300 píxels per polzada a la
grandària d'impressió. L'autor serà responsable de la correcta realització dels arxius informàtics aportats. En cap cas s'admetrà
l'escanejat o ús de fotografies i imatges d'altres autors.
4. La composició del cartell adoptarà la forma vertical i el seu format serà de 50 x 70 cm, sense marge. Els textos que figuren en ell
hauran d'estar com a mínim a 1,5 cm de les vores del cartell acabat. Els cartells hauran de presentar-se muntats sobre bastidors del
mateix format. Els cartells que es presenten no aniran signats per la seua banda davantera ni posterior, una vegada conegut el
guanyador del Cartell se li avisarà perquè ho signe.
5. Els cartells s'enviaran certificats a l’adreça següent: AJUNTAMENT DE L'OLLERIA; SANTO TOMÁS Nº2; 46850 L'OLLERIA
(VALÈNCIA), o bé s'entregaran en mà en l'Ajuntament en horari d'oficina.
6. Els cartells no portaran signatura, però en el seu dors s'escriurà un LEMA. S'adjuntarà al mateix un sobre tancat contenint en el seu
exterior el LEMA que va en el cartell i en el seu interior una quartilla en què conste el nom de l'autor, direcció i telèfon.
7. El termini d'admissió de cartells finalitzarà el 28 de febrer del 2018. Només entraran en concurs els cartells que estiguen en poder de
l'Ajuntament este dia fins a les 14 hores.
8. Amb tots els cartells presentats es realitzarà una exposició pública en les dates que la Junta Central de Festes i l’Ajuntament
consideren oportunes.
9. El jurat estarà composat per persones qualificades, que seran anomenades en el seu moment per la Junta Central de Festes i
l’Ajuntament. Dit jurat seleccionarà els cartells, admetent a concurs aquells treballs que complisquen les BASES, sent la seua resolució
inapel·lable.
10. Hi haurà un primer premi de 500 euros i un primer premi local de 250 euros. El primer premi local està destinat als artistes de la
localitat de l'Olleria exclusivament. Podent estos accedir, si així ho decideix el Jurat, al primer premi del Concurs. En este cas obtindrien
les dos quantitats, és a dir la del primer premi i la del primer premi local.
11. Els premis podran declarar-se deserts.
12. La fallada del jurat es farà públic el 2 de març del 2018 i serà notificat al guanyador o guanyadors. L'entrega del premi es realitzarà
el dia de la Presentació del Llibre de Festes, al mes de juliol, la data de la qual es notificarà amb l'antelació suficient al guanyador o
guanyadors per a arreplegar el premi.
13. El cartell guanyador o cartells guanyadors quedaran en propietat de la Junta Central de Festes, la qual farà ús dels mateixos
lliurement.
14. Els treballs no premiats podran ser retirats tots els dies, a partir del 12 de març del 2018, en l'Ajuntament en horari d'oficina, prèvia
sol·licitud i identificació de l'interessat.
15. L'Associació no es fa responsable dels danys que fortuïtament pogueren ocasionar-se en les obres presentades.
16. La participació en este concurs suposa la total acceptació d'estes bases, les quals estan a disposició del públic en les oficines de
l'Ajuntament de l'Olleria, en el Centre d'Informació Juvenil.

