A J U N TA M E N T
DE

www.betxi.es

BASES DEL CONCURS PER A LA SELECCIÓ D’UN CARTELL PER A LA
PORTADA DEL PROGRAMA DE FESTES DE SETEMBRE 2022.1.- Objecte del concurs:
L’Ajuntament de Betxí convoca el concurs per tal d’elegir el cartell anunciador
de les Festes Majors de Setembre 2022, en honor al Santissim Crist de la
Pietat, que formarà part de la portada del programa de festes.
2.- Participants:
La participació en el concurs és lliure i suposa la total acceptació de les
presents bases.
No es podrà presentar el guanyador del concurs de l'any anterior.
3.- Termini de presentació de treballs:
El termini de presentació de propostes d’aquesta convocatòria serà des del dia
de la publicació en el Tauler d’Edictes i en el web de l’Ajuntament de Betxí
(http://www.betxi.es) i fins al dia 20 d’agost de 2022.
4.- Lloc de presentació:
Registre General de l’Ajuntament de Betxí
Placa Major, 1
12549 BETXI
Tel.: 964620002
5.- Documentació a presentar:
a) Instància de sol·licitud de participació en el concurs.
b) Documentació addicional:
Cada participant podra concórrer amb un màxim de dos treballs, que es
presentaran en format de DinA3, amb aportació d’un CD o memòria USB del
mateix, amb un màxim de quatre colors.
Els treballs han de ser originals i incorporaran el lema de “Festes Majors de
Setembre 2022 en honor al Santíssim Crist de la Pietat”. També hi apareixerà
l’escut heràldic de Betxí, amb unes dimensions màximes de 5 x 5 centimetres.
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Aquestes imatges es podran obtenir a la secció “Tràmits” del portal web
municipal (www.betxi.es).
Els originals es presentaran firmats amb un lema i en l’interior d’un sobre que,
al temps, contindrà el lema i que portarà el nom, cognoms, l’adreça, el teléfon
de l’autor o autora.
6.- Premis:
S’estableix un primer premi dotat, amb 250,00 euros, i dos accèssits de 125,00
euros cadascun per al segon i el tercer classificats.
Si alguna de les persones participants obté premi per més d’una obra,
únicament percebrà premi pel treball millor remunerat.
7.- Drets:
El treball guanyador passarà a ser de propietat de l’Ajuntament de Betxí, que
ostentarà la titularitat dels drets d’autor, de publicació, de reproducció i els drets
de cessió a tercers, sense cap limitació i de forma indefinida.
8.- Jurat:
El jurat estarà format per l'alcalde, el regidor de festes, un representant de cada
grup polític municipal, el guanyador del concurs de l'edició anterior i un
funcionari de l'Ajuntament, qui actuarà com a secretari amb veu però sense vot.
El jurat es reserva la decisió de declarar deserta la convocatòria si considera
que les obres presentades no reuneixen els mínims exigibles.
El jurat valorarà la qualitat artística i la composició del conjunt així com el
missatge que el cartell vol transmetre.

El lliurament del premi es realitzarà en un acte públic.

L'alcalde-president,
Alfred Remolar Franch.
(Document signat electrònicament).
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La decisió del jurat serà inapel·lable i serà notificada a la persona guanyadora.

