BASES CONCURS CARTELL FESTA MAJOR MAIG I SETEMBRE 2017
NENS/ES

L’Ajuntament de Montoliu de Lleida, en procés de preparació de la Festa Major del
Maig i del setembre del 2017, convoca en data 3 de març, el concurs per anunciar-la,
d’acord amb les següents bases:

1. OBJECTE
L’objecte del concurs és seleccionar el cartell per anunciar la Festa Major de Montoliu
de Lleida que correspondrà al maig i setembre de l’any 2017.
2. PARTICIPANTS
Hi poden participar tots els nens i nenes de 3 a 12 anys que ho desitgin.
3. DISSENY DE LES OBRES
Les obres presentades han de ser originals i inèdites. Els dissenys es poden elaborar en
qualsevol estil o tècnica que permeti la fotoreproducció i la impressió en color. No
s’admetran tintes metal·litzades i fluorescents, ni relleus i volums enganxats.
4. FORMA DE PRESENTACIÓ
El cartell s’ha de presentar en format paper.
El cartell ha d’incorporar, alguna temàtica relacionada amb el poble de Montoliu de
Lleida, o bé, relacionada amb la Festa Major.
El format dels cartells serà de 21 cm d’ample x 29,7 cm d’alt. Les propostes s’hauran de
presentar en un suport rígid DIN A4.
L’autor/a es compromet, si s’escau, a fer les adaptacions que calguin.
Les obres han d’anar acompanyades d’un sobre tancat amb un pseudònim i l’edat del
concursant, que també haurà de constar a l’anvers del cartell, i d’un altre sobre a
l’interior del qual hi constaran les dades personals de l’autor/a: el nom i cognoms,
l’adreça, telèfon i l’autorització signada pel pare, o la mare, o be el tutor/a legal
(adjunta al darrera d’aquestes bases).
Els autors/es podran signar les seves obres una vegada conegut el veredicte del jurat
popular.
Hi haurà dos cartells guanyadors dividit en dos categories, una correspondrà a la franja
d’edat d’entre 3 a 7 anys, on el cartell s’incorporarà al tríptic de la Festa Major de
Setembre, i l’altra correspondrà a la franja d’edat d’entre 8 a 12 anys, que
s’incorporarà al tríptic de la Festa Major de Maig.

L’autor de les obres, presentades en aquesta categoria, no podrà presentar-ne cap
altre, en les diferents categories, convocades per pintura de cartells o samarretes de
la Festa Major 2017.
5. TERMINI DE PRESENTACIÓ
Els originals s’hauran de lliurar a l’Ajuntament de dilluns a divendres, de 9:00H a 13:00
Hores. La data final per a la presentació de propostes serà el divendres 31/03/2017 a
les 13:00H.
6. ELECCIÓ I VOTACIÓ POPULAR
Els cartells s’exposaran a la sala del ball, i el guanyador de cada categoria serà elegit
per votació popular, el diumenge 2 d’abril.
El recompte de les votacions del jurat popular, es durà a terme el mateix diumenge
2/04/2017, el veredicte i el lliurament del premi es donarà a conèixer el mateix dia al
finalitzar el recompte de vots.
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.
7. PREMIS
D’acord amb les categories establertes en el punt 9 d’aquestes bases, s’atorgarà un
targeta regal de la Caselles, valorada en 50€, per a cada un dels guanyadors de les dos
categories, la resta de participants tindran un petit obsequi.
8. DRETS I DEURES DEL GUANYADOR
El nom del guanyador figurarà en el programa de la Festa Major.
La persona premiada cedirà a l’ajuntament tots els drets de l’obra, a fi i efecte que
l’ajuntament pugui utilitzar la mateixa per fer difusió i marxandatge, d’actes culturals i
lúdics del municipi.
El fet de prendre part en aquest concurs significa l’acceptació d’aquestes bases.
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. 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.
10. DEVOLUCIÓ DE LES OBRES NO PREMIADES
El cartell 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. Els cartells no retirats passaran a ser propietat
de l’Ajuntament de Montoliu de Lleida i en podrà fer l’ús que n’estimi convenient.
L’organització es reserva el dret de modificar aquestes bases si ho exigís una causa
justificada.

Ajuntament de Montoliu de Lleida
3 de Març del 2017

AUTORITZACIÓ A MENORS D’EDAT PER A LA
PARTICIPACIÓ EN EL CONCURS DEL CARTELL DE LA
FESTA MAJOR DE MAIG I SETEMBRE DE 2017

En/na…………………………………………………………………………………………………………………………
amb DNI núm. ………………………………………………………………………………………Com a pare, mare o
tutor legal.

AUTORITZO
En/na…………………………………………………………………………………………………………………………
amb DNI núm. ………………………………………………………………………………………… a participar en el
concurs per a la realització del cartell de la Festa Major de Maig i Setembre de
Montoliu de Lleida.
Perquè quedi constància, amb la meva signatura, admeto estar d’acord i haver llegit
tot aquest document i les bases del concurs.

L’INTERESSAT/ADA
El/la pare/mare, tutor/a legal

………………………… a ……… de ……………………………… de 2017
(Lloc i Data)

BASES DE CONCURS CARTELL FESTA MAJOR MAIG 2017 ADULTS

L’Ajuntament de Montoliu de Lleida, en procés de preparació de la Festa Major de
Maig del 2017, convoca en data 3 de març, el concurs per anunciar-la, d’acord amb les
següents bases:

1. OBJECTE
L’objecte del concurs és seleccionar el cartell per anunciar la Festa Major de Montoliu
de Lleida que correspondrà al Maig de 2017.
2. PARTICIPANTS
Hi poden participar totes les persones majors de 13 anys que ho desitgin
3. DISSENY DE LES OBRES
Les obres presentades han de ser originals i inèdites. Els dissenys es poden elaborar en
qualsevol estil o tècnica que permeti la fotoreproducció i la impressió en color. No
s’admetran tintes metal·litzades i fluorescents, ni relleus i volums enganxats.
El cartell ha d’incorporar, la llegenda “Festa Major de Montoliu de Lleida” i les dates
13, 14, i 15 de maig del 2017.
El format dels cartells serà de 29,7 cm d’ample x 42 cm d’alt. Les propostes s’hauran de
presentar en un suport rígid DIN A3. Si el cartell inclou una imatge fotogràfica, caldrà
adjuntar-ne la diapositiva o un original digital de qualitat.
L’autor n’haurà de lliurar també una còpia en suport informàtic i amb la resolució
adequada per a la seva impressió.
L’autor de les obres, presentades en aquesta categoria, no podrà presentar-ne cap
altre, en les diferents categories, convocades per pintura de cartells o samarretes de
la Festa Major 2017.
L’autor/a es compromet, si s’escau, a fer les adaptacions que calguin
4. FORMA DE PRESENTACIÓ
El cartell s’ha de presentar en format paper i en format digital.
Les obres han d’anar acompanyades d’un sobre tancat amb un pseudònim i l’edat del
concursant, que també haurà de constar a l’anvers del cartell, i d’un altre sobre a
l’interior del qual hi constaran les dades personals de l’autor/a: el nom i cognoms,
l’adreça, telèfon.
5. TERMINI DE PRESENTACIÓ
Els originals s’hauran de lliurar a l’Ajuntament de dilluns a divendres, de 9:00H a 13:00
Hores. La data final per a la presentació de propostes serà el divendres 31/03/2017.

6. ELECCIÓ I VOTACIÓ POPULAR
Els cartells 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.
7. PREMIS
S’atorga un únic premi de 150€ per al cartell guanyador. El premi restarà subjecte a la
retenció aplicable segons la normativa de tributació vigent i aplicable als premis.
8. DRETS I DEURES DEL GUANYADOR
El nom del guanyador figurarà en el programa de la Festa Major.
La persona premiada cedirà a l’ajuntament, tots els drets de l’obra, a fi i efecte que
l’ajuntament pugui utilitzar la mateixa per fer difusió i marxandatge, d’actes culturals i
lúdics del municipi.
El fet de prendre part en aquest concurs significa l’acceptació d’aquestes bases.
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. 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.
10. DEVOLUCIÓ DE LES OBRES NO PREMIADES
El cartell 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. Els cartells no retirats passaran a ser propietat
de l’Ajuntament de Montoliu de Lleida i en podrà fer l’ús que n’estimi convenient.

L’organització es reserva el dret de modificar aquestes bases si ho exigís una causa
justificada.

Ajuntament de Montoliu de Lleida
03 de Març del 2017

BASES DE CONCURS CARTELL FESTA MAJOR SETEMBRE 2017
ADULTS

L’Ajuntament de Montoliu de Lleida, en procés de preparació de la Festa Major de
Setembre del 2017, convoca en data 3 de març, el concurs per anunciar-la, d’acord
amb les següents bases:

1. OBJECTE
L’objecte del concurs és seleccionar el cartell per anunciar la Festa Major de Montoliu
de Lleida que correspondrà al Setembre de 2017.
2. PARTICIPANTS
Hi poden participar totes les persones majors de 13 anys que ho desitgin
L’autor de les obres, presentades en aquesta categoria, no podrà presentar-ne cap
altre, en les diferents categories, convocades per pintura de cartells o samarretes de
la Festa Major 2017.
3. DISSENY DE LES OBRES
Les obres presentades han de ser originals i inèdites. Els dissenys es poden elaborar en
qualsevol estil o tècnica que permeti la fotoreproducció i la impressió en color. No
s’admetran tintes metal·litzades i fluorescents, ni relleus i volums enganxats.
El cartell ha d’incorporar, la llegenda “Festa Major de Montoliu de Lleida” i les dates
8, 9, i 10 de setembre del 2017.
El format dels cartells serà de 29,7 cm d’ample x 42 cm d’alt. Les propostes s’hauran de
presentar en un suport rígid DIN A3. Si el cartell inclou una imatge fotogràfica, caldrà
adjuntar-ne la diapositiva o un original digital de qualitat.
L’autor n’haurà de lliurar també una còpia en suport informàtic i amb la resolució
adequada per a la seva impressió.
L’autor/a es compromet, si s’escau, a fer les adaptacions que calguin
4. FORMA DE PRESENTACIÓ
El cartell s’ha de presentar en format paper i en format digital.
Les obres han d’anar acompanyades d’un sobre tancat amb un pseudònim i l’edat del
concursant, que també haurà de constar a l’anvers del cartell, i d’un altre sobre a
l’interior del qual hi constaran les dades personals de l’autor/a: el nom i cognoms,
l’adreça, telèfon.

5. TERMINI DE PRESENTACIÓ
Els originals s’hauran de lliurar a l’Ajuntament de dilluns a divendres, de 9:00H a 13:00
Hores. La data final per a la presentació de propostes serà el divendres 31/03/2017.

6. ELECCIÓ I VOTACIÓ POPULAR
Els cartells 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.
7. PREMIS
S’atorga un únic premi de 150€ per al cartell guanyador. El premi restarà subjecte a la
retenció aplicable segons la normativa de tributació vigent i aplicable als premis.
8. DRETS I DEURES DEL GUANYADOR
El nom del guanyador figurarà en el programa de la Festa Major.
La persona premiada cedirà a l’ajuntament, tots els drets de l’obra, a fi i efecte que
l’ajuntament pugui utilitzar la mateixa per fer difusió i marxandatge, d’actes culturals i
lúdics del municipi.
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
El fet de prendre part en aquest concurs significa l’acceptació d’aquestes bases.
9. 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.

10. DEVOLUCIÓ DE LES OBRES NO PREMIADES
El cartell 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. Els cartells no retirats passaran a ser propietat
de l’Ajuntament de Montoliu de Lleida i en podrà fer l’ús que n’estimi convenient.

L’organització es reserva el dret de modificar aquestes bases si ho exigís una causa
justificada.
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