CONCURS DE CARTELLS FIRA DE PRIMAVERA 2018
PRIMER - El tema del cartell serà la Fira de Primavera de Navàs. Els participants podran presentar un màxim
de tres obres inèdites. Queda prohibit el plagi parcial o total de qualsevol imatge i/o cartell ja existent.
SEGON - El cartell haurà d’adoptar la forma vertical, el seu format serà de DIN-A3 i, de manera opcional, es
podrà presentar en un bastidor de cartró o cartró ploma.
TERCER - Els originals podran realitzar-se per qualsevol procediment, de manera que la seva reproducció
gràfica sigui senzilla.
QUART - Als treballs figurarà de forma visible els següents logos: el de l’Ajuntament de Navàs, el de la Fira de
Primavera, el de la Generalitat de Catalunya i el de la Diputació de Barcelona. I també la inscripció: 86ª FIRA
DE PRIMAVERA DE NAVÀS (14 i 15 d’abril del 2018).
CINQUÈ - Els treballs presentats portaran al revers un lema, que figurarà també a l’exterior d’un sobre tancat,
dintre del qual hi anirà el nom, l’edat, l’adreça de l’autor, el correu electrònic i un telèfon de contacte. Els
originals remesos des d’altres poblacions s’enviaran a ports pagats.
SISÈ – El termini de presentació de les obres serà fins a les 14:00 hores del dia 16 de febrer del 2018 a
l’OAC (Oficina d’atenció al ciutadà), Plaça de l’Ajuntament, núm. 8, 08670 de Navàs. Les obres hauran de tenir
el corresponent registre i posteriorment es faran arribar a l’Àrea de Promoció Econòmica de l’Ajuntament
(Mireia Chavarria).
SETÈ - El jurat estarà format per persones vinculades al món de la cultura i la Fira de Primavera, essent el
president el qui ho és de la Comissió de la Fira, o persona a qui ho delegui.
VUITÈ – L’import net del premi serà de 300,00 € com a resultat d’haver-hi descomptat les retencions fiscals que
corresponguin.
NOVÈ - El veredicte del jurat serà inapel·lable.
DESÈ - Per decidir el/la guanyador/a del concurs, el jurat tindrà en compte la qualitat artística i, especialment,
la seva expressivitat i contingut propi com a anunciador de la fira. Serà molt important la creativitat, la
innovació i el disseny.
ONZÈ- El treball premiat quedarà en propietat de l'Ajuntament de Navàs, i la Comissió de la Fira en farà l’ús
que estimi convenient.
DOTZÈ - Els treballs no premiats hauran de ser retirats pels seus autors o autores o persona autoritzada,
prèvia comprovació de la identitat, en un màxim d’un mes després de la celebració de la Fira de Primavera,
entenent que renuncien a la propietat dels seus treballs aquelles persones que en l’esmentat termini no passin
a retirar-los per l'Ajuntament de Navàs.
TRETZÈ - El jurat es reserva el dret a declarar el premi desert i convocar un nou concurs o noves bases al que
hauran de presentar-se nous treballs.
CATORZÈ - Els participants autoritzen legalment a l’Ajuntament de Navàs i li cedeixen els drets d’imatge i de
dades personals per a l’edició i divulgació dels cartells per a la promoció i dinamització del concurs d’enguany.
Els cartells i dades que es publiquin a la web, exposició, fulletons, etc. seran exclusivament per aquesta
finalitat i no seran cedides a tercers ni sotmeses a altres processos de tractament de la informació, tal com
estableix l'article 18 de la Constitució i regulat a la Llei Orgànica 1/1982, de 5 de maig, sobre el dret a l'honor, a
la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge.
ÚLTIMA - Les bases d’aquest concurs s’entenen acceptades pels concursants, pel sol fet de participar-hi.
Per a més informació: 93 8390022, ext. 1144, chavarriabm@navas.cat (Mireia Chavarria)
Navàs, 15 de novembre del 2017

