1.- Objecte del concurs: el present concurs té per finalitat
escollir la imatge per al cartell de la Festa Major i de l’espai jove
‘Gibrelleta’ dins la Festa Major de Ripollet 2013.
Els cartells concursants hauran de ser originals i inèdits. El tema
és obert, però ha de ser adient a la festa que motiva el concurs.

Els organitzadors es comprometen a mantenir l’anonimat de
l’autor en el moment de l’elecció dels cartells guanyadors.

2.- Participants: poden participar-hi totes les persones interessades majors de 16 anys.

6.- Qualificació de les obres i jurat: lla Comissió de la
Festa Major 2013 seleccionarà 3 propostes d’entre totes les
presentades. Aquests cartells seleccionats prèviament es
mostraran al web www.ripollet.cat per tal que la gent els voti
a través d’internet. La proposta més votada és la que finalment
en resultarà guanyadora.
Les obres romandran penjades al web del 17 al 28 de maig a
les 19 hores.
El veredicte serà inapel·lable i es farà públic el dia 29 de maig
de 2013, a les 19.30 hores, al Centre Cultural.
La Comissió pot descartar els treballs que no compleixin
qualsevol punt d’aquestes bases i declarar desert el concurs. La
decisió de la Comissió és inapel·lable.
La persona que resulti premiada es compromet a col·laborar
en la correcta aplicació del cartell i en les aplicacions que se’n
derivin i, si s’escau, a fer les adaptacions o modificacions que
calguin a proposta dels tècnics del PMC.
El Patronat Municipal de Cultura passarà a ser el propietari
legal de l’obra i el disseny i es reserva el dret de modificar algun
aspecte del mateix per adequar-lo a les finalitats que li són
assignades.

3.- Criteris de valoració: idoneïtat temàtica respecte a la festa
que representa i al municipi on es celebra.
Qualitat artística i tècnica, en la qual es valorarà el tema, les
imatges, els elements tipogràfics i la seva composició.
Idoneïtat en la seva funció de cartell anunciador.
4.- Format i tècnica: la recepció dels originals serà en format
digital JPG o PDF i en suport de CD. La mida dels cartells ha de
ser DIN A2 (doble DIN A3), 42 x 60 cm.
Cada concursant ha de presentar només una proposta consistent en dos cartells: al primer cartell hi haurà de figurar la llegenda següent: Festa Major de Ripollet. 23, 24, 25 i 26 d’agost de
2013.
El segon cartell és per publicitar l’espai jove Gibrelleta, inclòs
dins dels actes de la Festa Major. Aquest cartell ha de ser una
adaptació del de la Festa Major (primer cartell) i ha de dur obligatòriament com a elements identificatius de la Gibrelleta les
imatges d’una gibrelleta de color taronja i el fanal “ovni” del parc
dels Pinetons. Aquestes imatges es poden descarregar del web
municipal www.ripollet.cat.
5.- Admissió dels cartells: Les obres s’han de presentar en el
Registre General del PMC (Rambla de Sant Jordi, 2-4, 08291
Ripollet) del 2 d’abril fins el 10 de maig de 2013, en l’horari
de les oficines. Les dues propostes han de presentar-se en el
mateix CD. El CD ha de presentar-se sense signar. Només hi
ha de figurar un pseudònim. En el moment de presentar-lo, s’ha
d’omplir una instància i adjuntar-hi un sobre tancat que ha de
contenir el pseudònim i les dades identificatives: nom i cognoms
de l’autor, l’edat, l’adreça i el telèfon de contacte.

Els organitzadors no assumeixen cap responsabilitat en cas que
els arxius no es puguin llegir per raons tècniques.

7.- Premi: S’estableix un únic premi de 600 euros.
8.- Devolució de les obres: Els autors poden recollir els CD
amb les obres no premiades en el termini de 30 dies a partir de
la data de lliurament del premi. Els treballs que no s’hagin retirat
en aquest període passen a ser propietat del PMC.
9.- Acceptació de les bases: El fet de presentar-se a aquest
concurs, suposa l’acceptació d’aquetes bases.
Qualsevol detall no previst en aquestes bases l’ha de resoldre
l’organització, en aquest cas el Patronat Municipal de Cultura.

