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Bases XXX concurs de Cartells de Carnaval 2015
INSCRIPCIÓ AL CONCURS

Pot participar tothom que no hagi estat implicat en la definició i/o preparació d’aquest concurs.
La inscripció és gratuïta i s’ha de fer al Casal de Cultura (Av Riu Mogent, 2; 93 572 17 19; 
casalcultura@montornes.cat), en horari de 16 a 20.30 h de dilluns a divendres.
El termini  de presentació dels cartells finalitza dimecres, 21 de gener de 2015 a les 20.30 hores.
En cas de voler enviar els cartells per correu ordinari, caldrà que es facin arribar a l’Ajuntament de Montornès del 
Vallès (Av. Llibertat, 2 08170 Montornès del Vallès), a l’atenció del Departament de Festes.

CARACTERÍSTIQUES QUE HAN DE REUNIR ELS CARTELLS

Als cartells cal fer constar el text: “Carnaval 2015 Montornès del Vallès”.
Els cartells han de fer 29,7 x 42 cm (DinA3).
La tècnica és lliure. Cada concursant pot presentar fins a dues obres (inèdites). 
Cal adjuntar-hi un sobre tancat amb el pseudònim a l’exterior. A dins hi ha de constar el nom, cognoms, telèfon, 
adreça (amb població i codi postal), edat i una fotocòpia del DNI (en cas de menors que no disposin de DNI, 
caldrà aportar el del pare/mare/tutor). Si el cartell ha estat dissenyat per ordinador, també caldrà adjuntar un CD 
o llapis de memòria amb l’arxiu del cartell, o bé caldrà fer-ho arribar a l’adreça casalcultura@montornes.cat.
Les obres que no compleixin aquests requisits de presentació poden quedar fora del concurs i de l’exposició 
posterior. 
Els originals han de ser aptes per a la reproducció impresa amb un màxim de 4 tintes (quadricromia).
Els drets sobre les imatges exposades al cartell han de ser propietat de l’autor/a.
En el supòsit que hi hagi una vulneració de drets de tercers sobre aquestes imatges, l’autor/a serà responsable i 
exonerarà l’Ajuntament de Montornès del Vallès de tota responsabilitat.

PREMIS

   ² PREMI ADULT (a partir dels 19 anys): 300 €
   ² PREMI JUVENIL (dels 13 fins als 18 anys, ambdós inclosos): val de compra per valor de 200 €, per gastar en
     material informàtic a l’establiment Expert Fabregat. 
  ² PREMI INFANTIL (fins els 12 anys, inclosos): val de compra per valor de 100 €, per gastar en material de
    papereria a la Papereria Enric.
   El jurat decidirà entre els cartells premiats, quin serà la imatge de la programació de les activitats del Carnaval 2015. 

LLIURAMENT DELS PREMIS I EXPOSICIÓ

El lliurament dels premis es farà divendres 30 de gener de 2015, a les 19 h a la Sala Riu Mogent del Casal de 
Cultura. Les obres restaran exposades al Casal fins el 18 de febrer i del 23 de febrer al 6 de març al Centre Juvenil 
Satèl·lit, ambdós en horari de 16.30 a 20.30 h.

JURAT

El jurat estarà format per tres persones vinculades al món de l’art i del disseny gràfic.
Els criteris de valoració i la seva respectiva ponderació seran:
  ² Capacitat per a comunicar el tema del concurs: fins a 12 punts
  ² Qualitat compositiva i estètica: fins a 9 punts
  ² Originalitat i creativitat: fins a 9 punts
A judici del jurat, qualsevol premi podrà declarar-se desert si la qualitat de les obres no mereixen una mínima 
puntuació. La participació en el concurs suposa l’acceptació íntegra d’aquestes bases, així com de les decisions 
interpretatives del jurat. 

Consulteu el text íntegre d’aquestes bases a www.montornes.cat


