XII CONCURS DE CARTELLS DE LA FESTA MAJOR DEL
CLOT-CAMP DE L’ARPA – EDICIÓ 2017
BASES
Objecte: El present concurs és per dotar la Festa Major del
Clot-Camp de l’Arpa d’una imatge que es traduirà en diferents
productes publicitaris relacionats amb la festa.
Presentació de les obres: Les obres s’han de presentar
impreses en paper de mida A3 en un suport de cartró ploma o
similar i en suport digital en jpg, pdf o eps en alta resolució.
Cada participant podrà presentar un màxim de 2 obres.
Contingut: Les obres presentades han d’incloure la següent
informació:
Festa Major del Clot-Camp de l’Arpa 2017.
Del 3 al 19 de novembre.
Organitza: (logotip de la Federació d’Entitats del Clot-Camp de
l’Arpa)
Col·labora: (logotips del Centre Cultural la Farinera del Clot,
de l’Espai Antoni Miró Peris i del Districte de Sant Martí).
Els logotips els trobareu a l’apartat de notícies de la web
www.farinera.org
El disseny ha de tenir en compte que es pot reproduir en
programes de mida A5, en el programa resumit (tríptic) de
mida 10 x 30, com a fons de cartells de mida A3 per
promocionar actes puntuals i formats digitals com imatge de
perfil i de portada de les xarxes socials de les entitats
organitzadores.
Acompanyament: La persona que guanyi aquest concurs, es
compromet a participar en el desenvolupament de les
diferents aplicacions promocionals de la Festa Major.
Qui es pot presentar: Aquest concurs va dirigit a persones
majors de 16 anys. No es podrà presentar a la convocatòria la
persona guanyadora de l’anterior edició.
Jurat: El jurat està integrat per membres de la comissió de la
Festa Major del Clot-Camp de l’Arpa.
El jurat es reserva el dret de deixar fora de concurs les obres
que no acompleixin els requisits exigits en aquestes bases i
descartarà les propostes que incloguin continguts racistes,
sexistes, homòfobs o que vulnerin els drets de les persones.
El jurat es reserva el dret de deixar el premi desert si la
qualitat de les obres no és la desitjada.

Premi: La persona que guanyi aquest premi rebrà una
compensació econòmica de 300 euros i una menció de la
seva trajectòria en el programa.
Termini i lloc de presentació de les obres: El termini de
presentació és del 26 de juny fins a les 15h del 12 de
setembre de 2017 (durant l’agost no es recolliran
propostes) al Centre Cultural la Farinera del Clot (Gran
Via de les Corts Catalanes, 837. 08018 Barcelona. Tel.
93 291 80 80).

Les obres s’han de presentar signades amb un
pseudònim i acompanyades d’un sobre tancat on
s’incloguin les dades de l’autor/a (nom, cognoms i
telèfon de contacte, així com la fotocòpia del DNI). A la
part exterior del sobre cal posar-hi també el pseudònim
escollit i s’ha d’ajuntar un sobre amb les dades per a
cada obra.
Barcelona, juny de 2017

