BASES PER PARTICIPAR AL CONCURS DEL CARTELL DE LA FESTA DELS
TRAGINERS 2017
La Comissió de la Festa dels Traginers de Balsareny estableix el concurs del CARTELL de
la Festa dels Traginers 2017, que té per objecte seleccionar el cartell de la Festa per a l’any
2017.
Poden presentar-se al concurs, les persones físiques (majors de 16 anys) i jurídiques.
Els treballs han de ser individuals, originals i inèdits.
El tema ha de ser basat en el món del Traginer i el seu entorn.
Característiques tècniques dels treballs:
. El mode de color ha de ser en CMYK. No es poden fer servir colors directes
. La resolució a 300 dpi
. Entregat amb suport digital (CD, pendrive, ...), acompanyat d’una mostra impresa tamany A4 i d’un
jpg o pdf a baixa resolució i un altre a alta
. La Comissió es reserva el dret de fer-hi canvis per tal d’adaptar-lo a la plantilla existent

Al cartell hi ha de figurar (seguint la mateixa estructura que els anys anteriors):
Festa dels Traginers
Balsareny
El logotip de la Festa amb el copyright
17,18 i 19 de febrer de 2017
Al final del cartell, en petit, els logotips de:
Festa tradicional d’interès nacional
Generalitat de Catalunya. Departament de Cultura
Diputació Barcelona. Xarxa de municipis. Àrea de Cultura
Ajuntament de Balsareny. Regidories de cultura i festes
Comissió de la Festa dels Traginers

El cartell ha de ser en format vertical.
Al cartell no hi pot figurar el nom o firma de l’autor fins que l’obra sigui premiada.
Per a la valoració dels treballs presentats el jurat tindrà en compte, de forma prioritària, els
criteris següents: la qualitat tècnica, la qualitat artística, l’impacte visual, la creativitat i
l’originalitat.
Cada participant pot presentar dos treballs com a màxim.
Els treballs s’han de presentar a l’Ajuntament de Balsareny. Al darrera del cartell hi haurà un
lema i un sobre tancat enganxat (fora del sobre hi haurà el mateix lema) i dins del sobre hi
ha d’haver: Nom i cognoms de l’autor, edat, adreça i telèfon.
Termini de presentació dels treballs: De l’1 d’agost i fins el dia 15 d’octubre de 2016

Jurat i Veredicte: El jurat estarà format pels membres de la Comissió de la Festa dels
Traginers.
El veredicte del jurat es farà públic al web de la Comissió de la Festa dels Traginers.
Premi del concurs: 200 €
El jurat es reserva el dret de declarar desert el concurs, com també de resoldre qualsevol
imprevist.
La participació en el concurs comporta el ple reconeixement i acceptació del veredicte del
jurat i el seu caràcter inapel·lable.
Si el jurat ho considerés oportú, podria demanar modificacions en el cartell guanyador per
una millor expressió i lectura, prèvia consulta i d’acord amb l’autor.
La propietat del cartell guanyador serà de la Comissió de la Festa dels Traginers, i en podrà
fer l’ús que en desitgi. La resta de cartells participants s’hauran de recollir a l’Ajuntament de
Balsareny a partir del dia 2 de novembre de 2016. Si passat un mes des d’aquesta data no
s’han recollit, la Comissió de la Festa dels Traginers els podrà destruir, sense que això
origini dret a cap tipus d’indemnització o compensació.
La participació en el concurs comporta l’acceptació plena d’aquestes bases.
Informació i consulta:
www.traginersbalsareny.cat
Ajuntament de Balsareny. Tel. 93 839 61 00

