CONCURS DE CARTELLS INFANTILS I
JUVENILS DE LA FESTA MAJOR DE
L’ESQUERRA DE L’EIXAMPLE 2019
Arriba la Festa Major de l’ Esquerra de l’Eixample i tornem a omplir de vida els nostres
carrers. Enguany, des de la comissió de Festa Major ens agradaria animar als infants i
joves de la casa a participar de l’elaboració del cartell. El concurs de cartells s’organitza
des de l’AVVEE amb la col·laboració del Districte de l’Eixample.

BASES:
• Tema
El Canvi Climàtic
Al cartell ha de constar necessàriament el text:
“Festa Major Esquerra de l’Eixample”

del 27 de setembre al 6 d’octubre de 2019”
• Participants
Tots els infants de 6 a 12 anys que hi vulguin participar.
• Requisits de participació
- Cada participant podrà presentar un sol dibuix o cartell.
- El dibuix o cartell es presentarà en format paper mida A4 (21 x 29,7 cm).
- Es valorarà, especialment, que els dibuixos reflecteixin el tema del concurs: el canvi
climàtic
- S’acceptarà qualsevol tipus de tècnica artística.

• Premi
El 1er premi serà la publicació del cartell a la portada del programa de la Festa
Major, la divulgació d’aquest en les xarxes socials i un val de 100 € per al primer
premi, 75 € per al segon premi i 50€ per al tercer premi oferts per l’Associació Eix
Eixample per gastar al comerç del barri.
Es publicarà una selecció de dibuixos al web de l’AVVEE.
• Jurat
El jurat està constituït per membres de l’Associació de veïns i veïnes de l’Esquerra de
l’Eixample i la coordinadora de la Festa Major.
• Entrega dels cartells
Els dibuixos s’entregaran en un sobre tancat i dins una nota amb el nom, cognoms de
l’autor/a, adreça i telèfon de contacte.
• Termini
Els cartells s’hauran de presentar a l’avvee (C. Calàbria 262) de dilluns a divendres d’
11 a 13 h i de 17 a 19h. La data límit de presentació dels dibuixos serà 17 de juny
de 2019.
• Veredicte i lliurament de premis
El veredicte del jurat serà inapel·lable i es farà públic a través de la web de l’AVVEE i
també es comunicarà personalment el resultat al guanyador/a.
• Exposició
Una selecció dels originals s’exposaran a la Casa Golferichs, El Xalet, durant la Festa
Major: del 27 de setembre al 6 d’octubre.
• Drets i autoria
El cartell guanyador quedarà en propietat de l’Associació de veïns i veïnes de
l’Esquerra de l’Eixample, que es reserva els drets de reproducció o manipulació, ús i
divulgació com a cartell i programa de la Festa Major 2019, així com qualsevol altre
element que doni suport a la festa.
• Devolució
Els dibuixos no premiats es podran recollir en el termini d’un mes a partir del 14
d’octubre a la seu de l’Associació de veïnes i veïns de l’Esquerra de l’Eixample. Els
dibuixos no retirats abans del 14 de novembre quedaran a disposició de l’AVVEE que
en podrà fer l’ús que en cregui convenient.

La participació en el concurs suposa l’acceptació d’aquestes bases. L’organització es
reserva el dret de modificar-les en cas necessari, informant als participants.
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