BASES DEL VIII CONCURS DE CREACIÓ DEL CARTELL DE LA XXXVI FIRA DEL FANG
2020
1. L’Ajuntament de Marratxí convoca un concurs per a la creació del cartell de
la XXXVI Fira del Fang 2020, que se celebrarà del 7 al 15 de març de 2020.
L’objectiu és potenciar la creació artística, la participació ciutadana i promocionar la Fira del Fang.
2. Hi podran participar totes les persones interessades, majors d’edat. Només
es podrà presentar una proposta per persona.
3. El tema del cartell ha d’estar relacionat amb la temàtica de la Fira, que
enguany és: Cuines del món en ceràmica.
4. S’ha de presentar en format DIN A3 (42 x 29,7cm). El cartell ha d’incloure
el text: XXXVI Fira del Fang de Marratxí. Cuines del món en ceràmica. Del 7 al
15 de març de 2020. Sant Marçal. S’ha de reservar un espai mínim de 4 cm a
la part inferior, per incloure els diferents logotips dels organitzadors i patrocinadors.
Es valorarà l’adequació i plasmació en el cartell del tema proposat, l’originalitat de l’obra i el seu impacte comunicatiu visual.
5. Els interessats han de presentar la següent documentació:
- Instància de presentació al concurs.
- Fotocòpia del DNI o NIF.
- Cartell imprès en format DIN A3.
- Cartell en format digital (PDF o JPG) en qualsevol suport o via correu
electrònic
a: cultura@marratxi.es
6. La instància estarà a disposició dels interessats en el mateix Ajuntament i
al web www.marratxi.es, on es podrà consultar tota la informació relativa al
concurs.
7. El termini de presentació de les obres serà del dia 4 al 29 de novembre de
2019 (data de registre d’entrada) i es podrà presentar de dilluns a divendres
de les 08.15 a les 14.00 h. a:
Ajuntament: Camí de n’Olesa, 66. Sa Cabaneta.
OAC: Carrer Santedat, 2. Es Pont d’Inca.
OAC: Camí de Sa Cabana, 57. Sa Cabana.
Per a més informació podeu contactar amb l’Àrea de Cultura al tel. 971 797
624 o a l’adreça
electrònica cultura@marratxi.es
8. La composició del jurat del VIII Concurs de Cartells Fira del Fang 2020 es
publicarà a la web de l’ajuntament abans que finalitzi el termini de presentació de cartells.
9. L’obra original emprada per a la imatge del cartell premiat passarà a ser
propietat de l’Ajuntament de Marratxí, el qual se’n reserva el dret al seu
posterior ús.

10. S’estableix un únic premi de 500,00 €. El premi estarà subjecte a la retenció
fiscal que correspongui, segons la legislació vigent. La persona guardonada es
compromet a acudir personalment a l’acte de lliurament del premi.
11. La decisió del jurat serà inapel·lable i es reserva el dret a declarar desert el
concurs. El fet de participar en el concurs implica que s’accepten aquestes
bases.

