XX CONCURS DE CARTELLS DE LA FESTA MAJOR DEL CLOT-CAMP DE L’ARPA

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. En funció de com vagi
evolucionat la crisi sanitària de la covid-19 sabrem si el programa de Festa Major en format paper
es pugui mantenir o s’hagi de substituir pel format digital o a través de plataforma web.
En cas que la Festa Major 2020 no es pogués celebrar per causes sanitàries fruit de la Covid 19,
la imatge guanyadora s’utilitzarà per la Festa Major del 2021

Presentació de les obres: El format del cartell serà DIN-A3 vertical i cada proposta s’ha de fer
arribar en jpg, pdf o eps. Les imatges i/o il·lustracions que puguin composar l'original han de ser
vectoritzades o han de tenir una resolució de com a mínim 300 dpi a mida real. 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 2020
Novembre (a causa de la situació de la crisi sanitària actual, no podem confirmar les dates de la
Festa Major del Clot-Camp de l'Arpa 2020 per tant, més endavant se li demanarà al guanyador
que incopori les dates de la Festa Major)
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 https://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 i de pàgines web destinades a la promoció dels esdeveniments de la Festa Major.
El disseny que es presenti al concurs haurà de ser original i estar lliures de drets. Les persones
participants eximeixen de tota responsabilitat a l’organització en cas d’infracció de drets de
tercers.

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 compleixin 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 25 de juny a les 24 h
del 26 de juliol de 2020
i cal enviar les propostes al correu electrònic
secretariafederacio@gmail.com.
Al correu heu d’indicar el vostre nom i cognoms, telèfon de contacte, si teniu compte a les xarxes
socials Facebook, Twitter i/o Instagram indiqueu el vostre nom d’usuari i cal adjuntar també una
fotocòpia del DNI.

Barcelona, 23 de juny de 2020

