I Concurs d’il·lustració pel civisme de Palamós

Les obres


han de ser originals i es pot utilitzar qualsevol tècnica gràfica o plàstica. Es lliurarà
l’original en paper DIN A3 en qualsevol posició

han de contenir text

no hi pot figurar el nom dels autors o autores; hi ha de constar un pseudònim
Es lliuraran a la biblioteca municipal Lluís Barceló i Bou com a màxim el dia 24 d’abril de
2019, dins d’un sobre tancat a l’exterior del qual hi constarà el títol del concurs “I Concurs
d’il·lustració pel civisme de Palamós”, el títol de l’obra i el pseudònim. A l’interior del sobre
n’hi haurà un altre de més petit i tancat amb les dades següents :

DL GI228-2019



Nom i cognoms del/s autor/s, població i telèfon de contacte

Condicions
Es farà un acte de lliurament del premi durant
la Fira del Còmic de Palamós del dia 4 de maig de 2019. La persona o persones
guanyadores s’han de comprometre a recollir el premi en aquest acte, per la qual cosa se’ls comunicarà el
resultat com a molt tard el dia 1 de maig.
No es retornaran els originals i la presentació al concurs comporta:
 la cessió dels drets de reproducció de l’obra, l’autorització per a presentar-la en una exposició temporal en dependències
municipals i la difusió a través de xarxes socials
 l’autorització relativa als drets d’imatge per utilitzar l’obra en fotografies destinades a la memòria de l’activitat o la difusió de
l’activitat a través de xarxes socials i altres mitjans informatius.
L’organització es reserva el dret de no publicar alguna obra si entén que el contingut no és adequat

Jurat i premis
Els 15 primers participants inscrits rebran una entrada gratuïta per al

Parc d’Aventura Explorapark de Palamós.

El jurat estarà format per la regidora d’Ensenyament, un o una representant de la Policia Local, un o una representant de la
Biblioteca, un professor o professora d’educació visual de l’Institut de Palamós i un professor o professora d’educacio visual de
l’escola Vedruna de Palamós.
El jurat valorarà tant la tècnica i la qualitat artística com la idea, la presentació i l’originalitat de l’obra. I es reserva el dret de deixar
el premi desert si així ho considera. La decisió del jurat és inapel·lable.
S’atorgarà un únic premi consistent en quatre entrades per anar a

Windoor-Túnel del Vent.d’Empuriabrava.

