Concurs de Montornès
Pintura
Ràpida
09
del Vallès
5 de setembre de 2009

1. Poden participar en el concurs tots els artistes que ho desitgin i que s’avinguin a l’exigència
d’aquestes bases
2. El temes de les pintures seran: Racons de Montornès o La vida social a Montornès
3. La inscripció és gratuïta i s’ha de fer al Casal de Cultura (avinguda Mogent, 2)
el dissabte 5 de setembre de 10 a 11 h segons el procediment següent:
a)Al moment de la inscripció s’ha de portar la tela o el paper on es farà la pintura perquè sigui segellada
b)Un cop s’ha fet la inscripció, els participants poden començar a fer la pintura
4. Cada concursant pot presentar una sola obra i la tècnica és lliure
(resten excloses les obres que només emprin tècniques digitals).
5. Les mides de les obres han de ser com a màxim de 25 universal( 81x 65 cm)
o una mida proporcional a aquesta.
Per a la pintura acrílica no s’admetrà cartró tela, fullola ni tàblex.
6. Les obres s’han de presentar en un suport preparat i digne per a ésser exposat
immediatament després del lliurament.

1r Premi en metàl lic
patrocinat per:

7.Les obres que resultin premiades passaran a ser propietat de l’Ajuntament de Montornès del Vallès
que en podrà fer l'ús que consideri oportú
En tot moment es podrà fer menció del nom de l'autor, sense haver de pagar drets d'autor
8. A judici del jurat, qualsevol premi podrà declarar-se desert si la qualitat de les obres
no mereixessin una mínima puntuació

2n Premi en metàl lic
patrocinat per:

3r Premi en metàl lic
patrocinat per:

9. Les obres restaran exposades a la sala Riu Mogent del Casal de Cultura del 17 de setembre al
2 d’octubre ambdós inclosos.
Horari: de dilluns a divendres de 15 a 21 hores
L’organització atendrà degudament les obres presentades, però no es responsabilitza dels possibles
danys ocasionals en el trasllat i l’exposició
10. Els organitzadors es reserven el dret de resoldre qualsevol cas no previst en aquestes bases
11. El sol dret de participar en aquest concurs implica la completa acceptació d’aquestes bases

Premi local en metàl lic
patrocinat per:

12. La devolució de les obres es farà al Casal de Cultura del 5 al 16 d’octubre de 16 a 20h
Si passat aquest termini no es recullen, restaran propietat de l’Ajuntament
Primer premi: 605 euros i recordatori
Segon premi: 513 euros i recordatori

Tercer premi: 362 euros i recordatori
Premi local: 340 euros i recordatori

