4art. CONCURS DE DIBUIX PORTADA
LLIBRE FESTA MAJOR DE TORRES DE SEGRE
BASES
1. PARTICIPANTS
Podran participar en el concurs tots els nens i nenes residents a Torres de Segre amb edats
compreses entre els 3 i 12 anys (ambdues incloses).
2. CATEGORIES
En aquest concurs s’estableixen 3 categories:
• Categoria A: de 3 a 6 anys
• Categoria B: de 7 a 9 anys
• Categoria C: de 10 a 12 anys
3. TEMA
Qualsevol tema que representi “La Festa Major de Torres de Segre”
4. TÈCNICA
Es pot utilitzar qualsevol tipus de tècnica (aquarel·la, llapis, cera, tempera, acrílic, collage, etc..) i
qualsevol tipus de material i suport.
5. PRESENTACIÓ
• El dibuix es presentarà en format mínim de DIN-A4 (210x297mm) i màxim DIN-A3 (297x42mm)
en presentació vertical.
• La inscripció serà gratuïta.
• Només es podrà presentar una obra per concursant.
• El dibuix haurà de ser original. No s’admetran dibuixos fets per ordinador.
• Tots els dibuixos hauran de portar inscrit el títol de:
Festa Major 2018
4, 5, 6, 7, i 8 de desembre
Torres de Segre
• Al revers del dibuix s’indicarà les dades de l’autor: nom i cognoms, edat, telèfon i correu
electrònic familiar de contacte.
• El període d’entrega dels dibuixos serà del dilluns 3 de novembre al divendres 14 de novembre
de 2018 (inclosos). A les oficines de l’Ajuntament (10:00h a 13:30h).
6. EL JURAT
El jurat estarà format pels següents membres:
- Sr. Xavier Escolà, propietari de la Galeria Terra Ferma.
- Sra. Victòria Molins, professora d’Art.
- Sr. Quim Estadella, fotògraf aficionat.
- Sr. Jordi Escolà Huguet, membre de la junta del JAEC.
- Sr. Joan Carles Miró, Alcalde i Regidor de Festes de l’Ajuntament de Torres de Segre.

7. VEREDICTE
El veredicte es farà públic el dia 17 de novembre a la pàgina web www.torressegre.cat. i facebook
de l’Ajuntament de Torres de Segre. El lliurament de premis tindrà lloc el dia 4 de desembre durant
l’acte de la Festa Major.
8. PREMIS
Se seleccionarà un dibuix per cada una de les tres categories.
El primer finalista es seleccionarà com a millor dibuix i serà la portada del llibre de la Festa Major
de Torres de Segre 2018. I rebrà també un premi consistent en material relacionat amb la pintura
valorat en 75€.
El segon i tercer finalista rebran un premi consistent en material relacionat amb la pintura valorat
en 60€ i 40€ i es publicarà el dibuix a la contraportada i a l’interior respectivament de la revista de
la Festa Major.
A tots els participants al concurs se’ls lliurarà un petit obsequi el dia de l’entrega de premis (4 de
desembre 18h, al Poliesportiu).
Els dibuixos premiats quedaran en poder de l’Ajuntament de Torres de Segre, reservant el dret de
publicació i sempre mencionant l’autor/a.
9. EXPOSICIÓ
Amb tots els dibuixos rebuts es farà una exposició pública. L’exposició s’inaugurarà el dia 4 i 5 de
desembre de 2018 a les 11h, i romandrà oberta fins a les 14h. a la Sala d’Exposicions de l’Ajuntament
de Torres de Segre del carrer Església.
A partir del dia 10 de desembre fins al 10 de gener, es podran recollir els dibuixos a l’Ajuntament
(10h a 13.30h).
Els dibuixos no reclamats en el termini d’un mes quedaran en propietat de la comissió de festes.
10. RESOLUCIÓ FINAL
El jurat haurà de resoldre qualsevol incidència que es pugui produir.
La resolució final serà inapel·lable.
L’entitat organitzadora no es fa responsable de qualsevol pèrdua fortuïta que es pugui produir.
La participació en aquest concurs implica la total acceptació d’aquestes bases.
Per qualsevol consulta els interessats poden contactar trucant a l’Ajuntament al tel. 973 79 60 05 o
enviant un correu electrònic a: torresfestes@gmail.com
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Amb el suport:

