BASES DEL CONCURS DE PORTADA LLIBRET DE FESTES I CARTELLS “FESTES
MAJORS D’ALGINET 2019”
1 OBJECTE
L'objecte d’esta convocatòria, és la realització d’un concurs per a l'elecció de la portada del
llibre de les Festes on s’anunciarà el programa d'enguany.
L’Ajuntament d’Alginet mitjançant la Regidoria de Festes, convoca el Segon Concurs “Portada Llibre Festes Majors d’Alginet 2019”
Les bases del concurs estaran publicades a la web de l'Ajuntament d'Alginet així com es
podran recollir a la Casa de Cultura en horari de 9.00 a 13.30 i de 16.00 a 20.00 de
dilluns a divendres.
2 PARTICIPANTS
Podran participar totes les persones veïnes del municipi.
Cada concursant podrà presentar un màxim de dos obres.
3

TEMÀTICA

La temàtica de les obres estarà relacionada amb les festes i tradicions o amb imatges
típiques locals.
Els treballs han de ser originals i inèdits i no poden haver sigut premiats en cap altre
concurs. L’Ajuntament d’Alginet declina qualsevol responsabilitat que puga esdevenir per
plagi.
Als originals presentats i en el seu espai de portada haurà d’aparèixer de forma
imprescindible el text: “FESTES MAJORS D’ALGINET 2019”, i en més menut del 19 al
25 d’agost, així com deixar l’espai perquè aparega l’escut de l’Ajuntament d’Alginet
4 CONDICIONS TÈCNIQUES
Les obres es podran realitzar en qualsevol estil o tècnica que permeta ser reproduïda i
impresa
Els treballs tindran format tamany 23,5 x 22,5 cm ample per alt.
Marges: 1 cm (dreta, dal i baix) 1,5 cm (esquerra)

Sang: 2 mm
Les obres s’han de presentar:
a) Impreses amb paper
b) En suport informàtic, gravats en un CD o USB amb format .jpg
L’obra guanyadora servirà de programa de Festes Majors i podrà ser utilitzada com a
element identificador en qualsevol objecte o material imprès que s’edite per donar a
conèixer l’esdeveniment festiu.

5 LLOC DE PRESENTACIÓ I TERMINI
Els originals es presentaran a la Casa de Cultura de dilluns a divendres en horari de 9:00
h a 13:30 h i de 17:00 h a 20.00 h
El termini de presentació de les obres finalitzarà el dimarts 25 de juny de 2019.
Els treballs hauran de presentar-se sense signar dins d’un sobre gran i que pose:
CONCURS “PORTADA LLIBRE FESTES MAJORS D’ALGINET 2019 i inclourà:
•
•
•

Un sobre tancat, on ha de figurar amb claredat les dades de l’autor: nom i cognoms,
edat, adreça, telèfon i correu electrònic.
Obra impresa sense cap tipus de referència a l’autor/a
Obra en format informàtic, d’acord amb les característiques tècniques descrits en
el punt 3

•
El guanyador/a signarà el cartell posteriorment.
6 VOTACIONS
L’obra guanyadora s’elegirà mitjançant un jurat presidit pel Regidor/a de festes, la
Presidenta dels Festers 2019, per dos professionals relacionats amb el món de les arts
plàstiques i per dos persones relacionades amb el món de la cultura i la societat, així com
per un jurat popular, establint-se les dues formes de la següent forma:

-

-

Es conformarà un jurat, que puntuarà cadascuna de les obres d’entre 0 a 5, sent 5
la major puntuació i 0 la menor.
El jurat es reunirà el dia 25 de juny a les 20:00 h al saló d’actes de la Casa de
Cultura. En acabar, les obres es traslladaran a l’ajuntament, a la planta baixa per
poder mostrar els treballs i donar pas a les votacions populars.
Tots/es els/les veïns/es del municipi podran votar la imatge que més els agrade, de
manera que a la imatge més votada se li assignaran 5 punts, 4 a la segona, 3 a la
tercera, 2 a la quarta i 1 a la cinquena.
Votació popular i termini :

1. Mitjançant una urna dipositada a l’entrada de l’Ajuntament, on es dipositaran unes
paperetes que es podran trobar a informació, on l’interessat/da haurà d’identificar-se amb
nom, DNI i el número de la portada a la que vota. El període de votació popular serà del
26 de juny fins a l’1 de juliol.
Una vegada finalitzat el període de votació, a cada imatge se li sumarà la puntuació de la
votació popular amb la del jurat, sent l’obra amb major puntuació la guanyadora del
concurs. La màxima puntuació que es podrà obtindré seran 10 punts, i la mínima 0 punts.
En cas d’empat, el jurat elegirà directament l’obra guanyadora entre aquelles de màxima
puntuació. Tots aquells vots amb nombre de DNI erroni seran considerats nuls, així com
aquells que hagen votat diverses vegades a imatges diferents, i en el cas que hagen votat
la mateixa diverses vegades sols es comptarà el primer. Una vegada fet el recompte es
realitzarà l’obertura dels sobres amb les dades dels/de les autors/es per tal d’identificar
l´autor/a de la portada guanyadora. En cas de manca de documentació l’obra quedaria
desqualificada. El resultat d’aquesta votació serà inapel·lable, i es farà públic en el tauler
d’anuncis de l’ Ajuntament i en la pàgina oficial (www.alginet.es) sense perjudici de la
corresponent notificació al guanyador dels concurs.

7 PREMI
L’obra guanyadora serà guardonada amb un premi de 300 euros.
L’obra guanyadora passarà a ser propietat de l’Ajuntament d’Alginet que es reservarà el
dret a editar-la amb finalitats culturals, artístiques o promocionals i en qualsevol cas, mai
comercials, atenent-se en tot moment a allò disposat sobre aquest concepte per la legislació de propietat intel·lectual, indicant sempre el nom de l’autor.
Els participants es responsabilitzaran totalment que no existisquen drets a tercers en les
obres presentades, així com de tota reclamació per drets de propietat.
8 JURAT
Per a la resolució del concurs es constituirà un jurat presidit pel Regidor/a de festes, la
Presidenta dels Festers 2019, per dos professionals relacionats amb el món de les arts
plàstiques i per dos persones relacionades amb el món de la cultura i la societat.
La identitat dels membres del jurat es farà pública en el tauler d'anuncis de l’Ajuntament
d’Alginet, amb anterioritat a la formulació de la proposta de resolució.
El jurat examinarà els treballs presentats i d’acord amb el seu valor representatiu del
significat de les Festes d'Alginet i amb la seua qualitat artística, formularà la
corresponent proposta de resolució de la convocatòria.
El jurat podrà declarar desert el concurs, si les obres presentades no reuneixen la qualitat
suficient.
9 DEVOLUCIÓ DELS TREBALLS
Els autors dels originals podran recuperar les seues obres a partir del 2 de setembre.
Totes les obres seran tractades amb la màxima diligència, malgrat això, l'organització no
es farà responsable del deteriorament o pèrdua de les obres presentades, sobretot d’aquelles no recollides en el termini indicat anteriorment.

10 NORMES FINALS
1) El fet de participar en el concurs suposa el coneixement i l’acceptació per part
de totes i tots els concursants de les presents bases.
2) Donar publicitat a la convocatòria mitjançant el tauler d’anuncis i a la web oficial
de l’Ajuntament (www.alginet.es)

