BASES CONCURS DE CARTELLS APLEC
DEL CARAGOL 2017
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
1.- Les mesures del cartell han de ser de 48 cm. d’ample (base) per 64 cm. d’alçada
(48x64). Caldrà afegir a aquestes mesures, un marge en blanc de 4 cm. envoltant tot
el dibuix que configura el cartell, per lo que amb aquest afegit les mesures totals del
suport seran de 56x72. La presentació serà muntat sobre suport rígid tipus cartó
ploma.
2.- La tècnica i el nombre de colors és lliure, però sempre que es pugui reproduir en
quadricomia. Juntament amb el cartell cal lliurar una còpia de l’original en suport
informàtic. L’autor es compromet, si s’escau, a confeccionar els originals necessaris
per a la impressió correcta i la composició del programa d’actes de la festa amb
l’aplicació de la imatge del cartell.
3.- El tema del cartell ha de fer referència a l’Aplec del Caragol de Lleida. El jurat
valorarà la seva idoneïtat temàtica respecte a la festa i la ciutat on se celebra.
4.- El text ha de ser només el següent:
XXXVIII APLEC DEL CARAGOL (Sempre la data amb números romans)
LLEIDA 26, 27 i 28 DE MAIG DE 2017
TERMINIS I PRESENTACIÓ DE L’OBRA
5.- En el revers del cartell original ha de figurar el lema que el autor vulgui fer servir
per anomenar-lo i amb el qual participarà en el concurs. Aquest lema no pot figurar al
anvers, on només te que sortir el text citat al punt 4. L’autor haurà d’adjuntar amb
l’original un sobre tancat amb el seu nom, adreça, telèfon de contacte i el lema del
cartell.
6.- S’estableix un premi únic de 1.038,00 €.(Sobre aquest import s’efectuaran les
deduccions que legalment o reglamentàriament pertoqui)
7.- El termini de lliurament d’originals finalitza a les 13 hores del dilluns 3 d’abril de
2017 a la seu de la Federació de Colles de l’Aplec del Caragol de Lleida (Fecoll).
Carrer Obradors, 2 (Darrera Catedral Nova) 25002 – Lleida. Si un cartell s’envia via
correu tradicional caldrà que el mata-segells posi la data del termini d’entrega i que
com a molt tard arribi tres dies desprès del termini de lliurament d’originals.
8.- El cartell guanyador serà propietat de la Fecoll que el podrà editar en exclusiva
sempre que ho cregui convenient i en qualsevol format. L’autor renunciarà a qualsevol
dret de publicació i difusió, si bé se li reconeixerà la propietat intel·lectual. La resta de
cartells es quedaran en dipòsit a la FECOLL. Amb 30 de les obres presentades es
muntarà una exposició durant les dades que decidirà l’entitat i que habitualment es el
mes de maig. Finalitzada l’exposició, els autors tindran un mes de termini per recollir la
seva obra. No es retornaran cartells per correu i els no recollits seran destruïts.
9.- El jurat estarà format per un representant de la junta directiva de la Fecoll i
persones representatives del món de les arts plàstiques, el disseny o la cultura
lleidatanes, a més del guanyador/a de l’any anterior. El jurat podrà declarar desert el
premi.
10.- El veredicte es donarà a conèixer en el decurs de la segona assemblea de colles
prèvia a l’Aplec, que tindrà lloc al mes d’abril i que s’avisarà oportunament al
guanyador.
11.- El fet de prendre part en aquest concurs suposa l’acceptació d’aquestes bases.
Lleida, gener de 2017

