Bases del II Concurs del Disseny de la samarreta de la Festa
Major del Maig i Setembre del 2017

1. OBJECTIU
L’objectiu del concurs és crear el disseny de la samarreta de la Festa Major de
Montoliu de Lleida. El mateix disseny servirà per la Festa Major de maig i setembre.
2. PARTICIPANTS
Poden participar totes les persones que ho desitgin independentment de la seva edat
o nacionalitat.
L’autor de les obres, presentades en aquesta categoria, no podrà presentar-ne cap
altra, en les diferents categories, convocades per pintura de cartells o samarretes de
la Festa Major 2017.
3. DISSENYS
Cada participant pot presentar tots els dissenys que desitgi sempre que siguin d’obres
originals e inèdites, que no hagin estat presentades a cap altre concurs.
El disseny no ha de portar cap marca d’aigua o signatura/símbol que s’identifiqui amb
l’artista, patrocinador, ...
El disseny haurà d’indicar clarament el text “Festa Major 2017. Montoliu de Lleida”, i
s’haurà de treballar màxim a 2 tintes; el color de la samarreta serà a elecció de cada
participant.
4. FORMES I TERMES DE PRESENTACIÓ
Les propostes es presentaran en un suport rígid d’una mida màxima de DIN-A3 i, a més
a més, en un CD-ROM o llapis de memòria. Tot això, en un sobre tancat amb un
pseudònim, acompanyat d’un altre sobre a l’interior del qual hi constaran les dades
personals de l’autor/a (nom, edat, DNI, adreça, número de telèfon i adreça
electrònica).
Els originals s’hauran de lliurar a l’Ajuntament de dilluns a divendres, de 9:00H a
13:00 Hores.
5. TERMINI
El termini per a la presentació de propostes finalitzarà el divendres 31/03/2017, a les
13.00H.

6. PREMIS
Es premiarà el disseny guanyador amb 100€ i l’entrega de 3 samarretes estampades,
l’esmentat premi restarà subjecte a la retenció aplicable segons la normativa de
tributació vigent i aplicable als premis.
7. JURAT I VOTACIONS
Els dissenys s’exposaran a la sala del ball, i el guanyador serà elegit per votació
popular, el diumenge 2 d’abril.
El recompte de les votacions del jurat popular, es durà a terme el mateix 2/04/2017,
on també és comunicarà el veredicte i és farà l’entrega del lliurament de premis.
En cas d’empat, és procedirà a fer un sorteig entre les obres empatades.
D’aquest acte d’elecció d’obres, s’estendrà un acta, que serà signada per la regidora de
Cultura de l’ajuntament.
El veredicte del jurat popular, serà inapel·lable.
8. DRETS
Propietat dels treballs:
El disseny guanyador passarà a ser propietat de l’Ajuntament i l’autor/a es compromet
a cedir tots els drets de l’obra a l’Ajuntament per tal que pugui utilitzar-ne per a
difusió i marxandatge de la Festa Major 2017 (programes, anuncis, etc.).
Protecció de dades:
En compliment d’allò disposat a la Llei Orgànica 15/1999 de protecció de dades,
s’informa que les dades personals proporcionades no seran incorporades a cap fitxer
de dades i que l’única finalitat és la de gestionar aquesta convocatòria.
El guanyador de l’obra, presentada en aquesta categoria, no podrà ser guanyador en
cap altra categories, convocades per pintura de cartells o samarretes de la Festa
Major 2017

9. DEVOLUCIÓ DE LES OBRES NO PREMIADES
El disseny guanyador i tots els que hagin entrat a concurs, podran ser exposat, si escau,
durant els dies de Festa Major. Un cop finalitzada l’exposició, els originals s’hauran de
retirar durant el mes de juny de 2017 a l’Ajuntament. Els dissenys no retirats passaran
a ser propietat de l’Ajuntament de Montoliu de Lleida i en podrà fer l’ús que n’estimi
convenient.

El fet de prendre part en aquest concurs significa l’acceptació d’aquestes bases.

Ajuntament de Montoliu de Lleida
3 de Març del 2017

