L’Ajuntament de Bell-lloc d’Urgell convoca al 16è concurs de cartells per anunciar la
Festa Major de Setembre 2022 d’acord amb les següents bases:
A. La participació és lliure i oberta a tothom.
B. Al cartell hi ha de constar el text següent:


FESTA MAJOR DE SETEMBRE BELL-LLOC D’URGELL



Del 29 de setembre al 2 d’octubre de 2022

C. El format del cartell adoptarà les dimensions de 29,7 x 21 cm. (DIN-A4, alt i ample
respectivament). S’ha de presentar en format rígid vertical i en quadricromia
(CMYK).
D. No s’admetran tintes metal·litzades o fluorescents, ni relleus i volums enganxats, ja
que aquestes, no són reproduïbles.
E. Juntament amb el cartell, és imprescindible entregar l'arxiu digital en un CD,
preferiblement en format Tiff o Jpg, i en una resolució de 300ppp.
F. Es tindrà en compte la inclusió en el disseny d’algun motiu al·lusiu al municipi de
Bell-lloc d’Urgell.
G. Darrera de cada obra, lliurada en un sobre tancat, hi constarà un pseudònim.
Aquest pseudònim també hi figurarà a l’exterior d’un altre sobre amb el nom,
cognoms, adreça i telèfon de l’autor. Les obres no s’hauran de signar.
H. En el cas que un mateix autor presenti més d’un cartell, remetrà un únic sobre amb
un únic pseudònim on constarà el text:


“cartell 1” i “cartell 2” (es podran presentar un màxim de 2 cartells per
autor).

I.

El Jurat serà l’únic òrgan competent per a resoldre qualsevol incidència, i estarà
format per artistes locals, professionals del disseny gràfic i representants de
l’Ajuntament que no podran presentar-se al concurs.

J. El jurat pot declarar desert el premi, si considera que les obres no tenen la qualitat
necessària.
K. El veredicte del concurs es farà públic al portal web municipal www.bell-lloc.cat a
partir de la segona quinzena de setembre.
L. Les obres guanyadores passaran a ser propietat de l’Ajuntament de Bell-lloc, el
qual tindrà tots els drets sobre l’obra.
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BASES DEL XVI CONCURS DE CARTELLS FESTA MAJOR DE SETEMBRE

M. Les obres no premiades es podran retirar pels seus autors o per les persones a qui
autoritzin en el termini d’un mes a partir de la setmana següent a la finalització del
lliurament dels premis, mitjançant compareixença personal, de dilluns a divendres
en horari d’oficina, a l’Ajuntament de Bell-lloc d’Urgell. Transcorregut aquest
termini, s’entendrà que l’autor cedeix la seva propietat a l’Ajuntament, podent
aquest donar-li l’ús que consideri més convenient.
N. L’Ajuntament de Bell-lloc d’Urgell donarà publicitat a les presents bases mitjançant
el seu tauler d’anuncis i edictes, i a través de la web de l’Ajuntament.
O. Les obres s’hauran de presentar a les oficines de l’Ajuntament de Bell-lloc d’Urgell
en horari d’oficina (de 8.00 a 15.00 h). La data límit de lliurament de cartells és el
12 de setembre de 2022 (fins a les 14 h)
P. Les obres guanyadores obtindran els següents premis, d’acord amb el següent
detall:


1r. PREMI: material per valor de 150 euros



2n. PREMI: material per valor de 100 euros.



3r. PREMI: material per valor de 50 euros.

Q. L’acte de lliurament dels premis serà durant l’acte d’inici de la Festa Major de
Setembre.
R. La participació en aquest concurs implica l’acceptació total d’aquestes bases.
justificada.

Bell-lloc d’Urgell, juliol 2022
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S. L’Ajuntament es reserva el dret de modificar aquestes bases si ho exigís una causa

