
 

 

 

BASES CONCURS CARTELL FESTA MAJOR MAIG I SETEMBRE 2022 

NENS/ES  

 

L’Ajuntament de Montoliu de Lleida, en procés de preparació de la Festa Major del Maig 
i del setembre del 2022,  convoca a data 22 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 2022.  

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.  

4. FORMA DE PRESENTACIÓ 

El cartell s’ha de presentar digitalment. 

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 amb DIN-4. 
 
L’autor/a es compromet, si s’escau, a fer les adaptacions que calguin. 
 
Les obres han d’anar acompanyades, del nom,  l’edat del concursant, 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 
extern. 
 
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. 
 

5. TERMINI DE PRESENTACIÓ 
 
S’hauran de lliurar a través de la pàgina web www.montoliulleida.ddl.net    Tràmits i 
Gestions / Tramesa Genèrica  La data final per a la presentació de propostes serà el 
dilluns 18/04/2021. 

http://www.montoliulleida.ddl.net/


 

 

 
6. ELECCIÓ DELS DISSENYS 

 
L’elecció dels dissenys guanyadors es durà a terme, per una mesa formada per tres 
regidors de l’ajuntament assessorats, en tot moment,  per un artista de renom de la 
comarca del Segrià. 
 
D’aquest acte d’elecció d’obres, s’estendrà un acta, que serà signada per la regidora de 
Cultura de l’Ajuntament de Montoliu de Lleida.  
 
 

7. PREMIS 
 
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. 
 

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. 
 
 
L’organització es reserva el dret de modificar aquestes bases si ho exigís una causa 
justificada.  
 
 
 
 
 
Ajuntament de Montoliu de Lleida 
22 de Març del 2022 
 
 
 



 

 

AUTORITZACIÓ A MENORS D’EDAT PER A LA 

PARTICIPACIÓ EN EL CONCURS DEL CARTELL DE LA 

FESTA MAJOR DE MAIG I SETEMBRE DE 2022 

 

 

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 2022 

(Lloc i Data) 

 


