10è Concurs de Cartells Festa Major Setembre
L’Ajuntament de Bell-lloc d’Urgell convoca al vuitè concurs de cartells per anunciar la Festa Major de Setembre 2016.
Text del cartell
FESTA MAJOR DE SETEMBRE BELL-LLOC D’URGELL
Del 29 de setembre a l'1 d'octubre de 2016

Format i tècnica


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
rígit vertical i en quadricromia (CMYK) . No s’admetran tintes metal·litzades o fluorescents, ni relleus i volums enganxats, ja
que aquestes, no són reproduïbles.



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.

Altres


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).



Es tindrà en compte la inclusió en el disseny d’algun motiu al·lusiu al municipi de Bell-lloc d’Urgell.



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.



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).



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



El jurat pot declarar desert el premi, si considera que les obres no tenen la qualitat necessària.



El veredicte del concurs es farà públic al portal web municipal www.bell-lloc.cat a partir de la segona quinzena de setembre.



Les obres guanyadores passaran a ser propietat de l’Ajuntament de Bell-lloc, el qual tindrà tots els drets sobre l’obra.



Les obres no premiades estaran a disposició dels seus autors a partir de l’endemà que es faci públic el veredicte del concurs, a
les oficines del mateix Ajuntament de Bell-lloc d’Urgell fins el dia 10 d’octubre. Un cop finalitzat aquest termini els cartells no
es garanteix que es puguin recuperar.



La participació en aquest concurs implica l’acceptació total d’aquestes bases.



El concurs només va adreçat a bell-lloquins i bell-lloquines (empadronats/des al municipi)

Premis
GUANYADOR  100 Euros + 1 sopar per a dues persones en algun local del poble.
1r ACCÈSSIT  50 euros + 1 sopar per a dues persones en algun local del poble.
2n ACCÈSSIT  50 euros + 1 sopar per a dues persones en algun local del poble.

DATA LÍMIT DE LLIURAMENT DE CARTELLS
5 de setembre de 2016 (fins a les 14 h)
Ajuntament de Bell-lloc d’Urgell
Tel. 973 560 100
www.bell-lloc.cat

