CONCURS DE DISSENY DE PORTADA DEL PROGRAMA
DE LA FESTA MAJOR 2017
BASES DEL CONCURS
1. El concurs resta obert a totes aquelles persones que hi desitgin participar i que
visquin a Riudellots de la Selva en el moment del concurs.
2. Cada participant només es pot presentar una única vegada amb un únic disseny.
3. Els dibuixos poden ser en color o en blanc i negre però sense difuminats. Caldrà
presentar-los en format .pdf.
5. El termini per a la presentació dels dissenys finalitzarà el
2 de juny del 2017 a les 20.00 h

pròxim divendres

6. El formulari d’inscripció al concurs es pot descarregar a través de la pàgina web
municipal www.riudellots.cat o a través de les xarxes socials oficials del Consistori,
tant a Facebook com a Twitter o bé, presencialment, a l’Espai Jove de Riudellots.
7.
Les
propostes
s’han
de
presentar
via
correu
electrònic
(espai.jove@riudellots.cat) o presencialment, a l’Espai Jove (C/ Estació nº 1 de
Riudellots de la Selva, de dilluns a divendres 16.00 h a 20’00h).
8. L’encarregat de valorar els dissenys serà un jurat format per cinc (5) membres:
- 1 membre de l’Espai Jove
- 2 membres de la Comissió de Festes de Riudellots,
- El regidor de Festes de l’Ajuntament.
- El regidor de Joventut de l’Ajuntament.
9. El jurat valorarà la originalitat dels dibuixos presentats i que resultarà
imprescindible que el dibuix representi la Festa Major que es realitza al
municipi. La deliberació del jurat i la comunicació dels guanyadors/es es durà a
terme en un acte públic a l’Espai Jove que es convocarà a través de les xarxes socials
oficials del Consistori, tant a Facebook com a Twitter.
10. Seran premiats els 3 primers classificats*:
1r premi: 60€ per a gastar en establiments comercials del terme municipal
de Riudellots de la Selva.
2n premi: dues entrades per l’espectacle especial de divendres a la nit al
Pavelló Municipal.
3r premi: un sopar per dues persones al Sopar de barraques de Festa Major
i dues consumicions, en cas de ser menor d’edat, la consumició serà sense
alcohol.
11. Els drets sobre els dissenys seran propietat de l’Ajuntament de Riudellots de la
Selva per a serigrafiar els gots i imprimir els programes de la Festa Major 2017, igual
que per la difusió que es consideri necessària.
12. La participació en aquest concurs implica l’acceptació d’aquestes bases.
*El concurs pot declarar-se desert.
Podeu ampliar qualsevol informació adreçant-vos a l’Espai Jove. Trucant al telèfon 606.565.976
o enviant un correu electrònic a espai.jove@riudellots.cat

