1. OBJECTE
Aquestes bases tenen per objecte regir en la convocatòria d’un concurs obert a
qualsevol persona, col·lectiu o empreses del món del disseny amb la finalitat d’obtenir
la imatge gràfica de la Festa Major de Llagostera 2018.
2. ADMISSIÓ D’ORIGINALS
Cada participant pot presentar un màxim de tres obres inèdites.
3. TÈCNICA i DIMENSIONS
La tècnica és lliure, però ha de ser apta per a la seva reproducció mitjançant
quadricromia. Per aquest motiu no s’admetran tintes metal·litzades ni fluorescents, ni
tampoc relleus o volums enganxats.
El participant haurà de presentar el/s disseny/s del/s cartell/s a tot color
(quadricromia) de mida dinA3 i que contingui:
- Festa Major de Llagostera 18, 19, 20, 21 i 22 de maig de 2018
- El logotip de l’Ajuntament de Llagostera (Descarregable des d’aquí)
A més a més, també s’haurà de presentar:
• 1 adaptació del disseny per a samarreta, a una tinta i a una sola cara.
• 1 adaptació del disseny per a anuncis de premsa en els següents formats:
-

122 x 328 mm
147 x 64 mm
247 x 64 mm
250x160,65 mm
250x328,95 mm

4. TEMÀTICA
La Festa Major
5. PRESENTACIÓ DE DOCUMENTACIÓ I TERMINI
Per participar s’enviarà un correu electrònic a cultura@llagostera.cat amb:
• El/s disseny/s adjunt/s en format lleuger (JPG amb baixa resolució).
• Un arxiu PDF adjunt amb la següent informació:
- Concurs per a la imatge gràfica de la Festa Major de Llagostera 2018
- Nom, cognoms i telèfon de contacte del participant

El termini per a la presentació de propostes serà el 20 de març de 2018 a les 23:59 h.
6. PREMI
Hi haurà una única categoria.
El cartell guanyador representarà la Festa Major 2018.
El premi serà la publicació del cartell per la Festa Major i 600.-€* en metàl·lic
(*sotmesos a retenció d’IRPF).
Els originals de les obres premiades quedaran en propietat de l’Ajuntament de
Llagostera. La selecció com a guanyador comportarà sobre el treball la cessió exclusiva
i gratuïta en favor de l’Ajuntament de Llagostera de tots els drets de reproducció,
distribució, comunicació pública i transformació per qualsevol modalitat, mitjà o
format.
El guanyador es compromet a adaptar la imatge del cartell en cas que sigui necessari.
7. RESOLUCIÓ
El veredicte del jurat serà inapel·lable i es farà públic a través del web de l’Ajuntament
de Llagostera.
L’acte públic de presentació dels cartells guanyadors i lliurament de premis es farà el
dia 7 de maig de 2018 a la Sala de Plens de l’Ajuntament de Llagostera.
Les persones inscrites com a autors/ores han de presentar obres inèdites i originals, i
també comptar amb els drets o autoritzacions que siguin necessaris.
L’Ajuntament de Llagostera no es responsabilitza de l’ incompliment d’aquests
requisits ni del contingut de les obres presentades, queda eximit de tota
responsabilitat enfront de qualsevol reclamació que es pugui presentar pel que fa a
aquesta qüestió i deriva aquesta responsabilitat a la persona inscrita com a autor/a.
El jurat pot declarar desert el premi si, segons el seu criteri, no s’ha presentat a
concurs cap obra que compleixi els requisits de qualitat mínims, cas pel qual
l’Ajuntament encarregarà el disseny a un professional.

8. VALORACIÓ I VEREDICTE
El jurat tindrà en compte els següents criteris:
• Qualitat artística, expressivitat i originalitat dels disseny a partir de la temàtica
proposada.
• Expressivitat i potencial comunicatiu del cartell com a reclam i imatge de la Festa
Major.
• Adequació a les finalitats i al missatge de la Festa Major.
• Potencial d’adaptació a diferents formats.
Tots els cartells presentats estaran exposats durant la Festa Major del 2018.
9. ACCEPTACIÓ DE LES BASES
El fet de presentar-se a aquest concurs suposa l’acceptació estricta d’aquestes bases.
El jurat del concurs té la facultat d’interpretar-les i de suplir-ne qualsevol llacuna o
buit, d’acord amb la seva finalitat.
L’Ajuntament de Llagostera queda facultada per resoldre qualsevol cas que no estigui
previst.
__________________________________

Per a més informació:
cultura@llagostera.cat
972 83 00 05

