8.

Veredicte
El veredicte es farà públic el 13 de juny de 2012
El veredicte serà inapel·lable.
Si les obres presentades no tenen prou qualitat, el jurat es reserva el
dret de declarar el concurs desert.





9.

Premis
Un Abonament de 5 sessions de cinema al Cinema La Lira de Tremp.
Cortesia de Circuït Urgellenc.
 Un abonament per la Festa Major de la Pobla de Segur + dues
consumicions
 Dues entrades per l’Escala HI-Fi d’Isona
 Un abonament de temporada pel Bus de la Festa 2012


10.
Drets
El cartell guanyador quedarà en propietat de les entitats
organitzadores del Festipallars, que s’utilitzarà per a promoure i donar
publicitat als actes del Festipallars 2012.
 Les obres no premiades es podran recollir durant el mes de juliol. Un
cop passat aquest termini, el Consell Comarcal del Pallars Jussà no es
farà responsable del cartells que no s’hagin recollit.
 Qualsevol detall no previst en aquestes bases serà resolt per
l’organització
 La participació en aquest concurs implica l’acceptació total de les
bases.

CONCURS DE CARTELLS

FESTIPALLARS
2012



DATA
MÀXIMA DE
LLIURAMENT:

8 DE JUNY
Ajuntament de Talarn

BASES DEL CONCURS DE
CARTELLS FESTIPALLARS 2012
El Consell Comarcal del Pallars Jussà i els ajuntaments de Tremp, La
Pobla de Segur, Isona i Conca Dellà, Senterada i Talarn, organitzen
un concurs públic per l’elecció del cartell que anunciarà el
FESTIPALLARS 2012.
Les bases del concurs seran les següents:
1. Objecte de la convocatòria
Seleccionar la imatge que haurà d’anunciar la trobada del Festipallars
2012.
2. Normativa:
El present concurs es regirà per la normativa legal aplicable i per les
presents bases.
3. Participants:
La convocatòria s’adreça a totes les persones que hi estiguin
interessades, independentment de l’edat, nacionalitat,...
4. Requisits:
Cada concursant pot presentar un màxim de dos cartells amb les
següents característiques:
 Les obres presentades hauran de ser originals i inèdites.
 La tècnica i estil són lliures.
 Les mides del cartell han de ser de DIN-A3.
 Al cartell hi haurà de figurar com a mínim la següent informació:
a. Títol: FESTIPALLARS 2012
b. Dissabte 7 de juliol a partir de les 22:00 h
c. A la pista del Pinell de Tremp
d. Cal preveure un espai pel nom dels grups
e. Cal preveure un espai pels logos de les entitats
organitzadores
11. L’autor/a del cartell guanyador haurà de realitzar, si s’escau, les
modificacions necessàries per facilitar-ne la impressió.

5. Forma de presentació de les propostes:
 Les obres s’han de presentar sobre una base rígida per tal de facilitar-ne
la exposició
 Juntament amb el cartell, és necessari lliurar una còpia de l’original en
suport informàtic.
 Els cartells s’han de presentar sense signar. Darrera de cada obra ha de
constar un pseudònim.
 Amb l’original, l’autor ha de lliurar un sobre tancat, a l’exterior del qual
hi ha d’haver el lema del treball i/o pseudònim i, al seu interior un full
amb el nom, l’adreça i telèfon de contacte, juntament amb el lema o
pseudònim.
6. Lloc i termini de presentació:
 El termini de presentació dels cartells finalitza el 8 de juny
 Les propostes de cartell hauran d’adreçar-se presencialment o per
correu ordinari a:
a. Ajuntament de Tremp,
Pl. de la Creu, 1
25620 Tremp
b. Consell Comarcal del Pallars Jussà
C/ Soldevila, 18 (casa Sullà)
25620 Tremp
c. Ajuntament de la Pobla de Segur
Av. Verdaguer, 35-37
25500 La Pobla de Segur
d. Ajuntament d’Isona i Conca Dellà
Pl. del Bisbe Badia, 1
25650 Isona
7. Composició del jurat
 El jurat es compondrà d’un representant de cadascun dels ajuntaments
organitzadors (Tremp, la Pobla de Segur, Isona i Conca Dellà, Senterada i
Talarn) un representant del Consell Comarcal del Pallars Jussà i un
representant dels grups que participaran en el Festipallars.

