AUTORITZACIÓ A MENORS D’EDAT PER A
LA PARTICIPACIÓ EN EL CONCURS DEL
CARTELL DE LA VII FESTA JOVE DE CUBELLES
En/na
..................................................................................................
amb DNI núm. ................................................,
com a (marcar opció amb una x)
Pare
Mare
Tutor/a legal
AUTORITZO:
En/na ......................................................................................,

bases concurs

amb DNI núm. ................................................,
a participar en el concurs per a la realització del cartell de
la VII Festa Jove de Cubelles.
Perquè quedi constància, admeto estar d’acord i haver
llegit tot aquest document i les bases del concurs
amb la meva signatura.

L’INTERESSAT/ADA
El/la pare/mare, tutor/a legal

CARTELL FESTA JOVE
................................................
(signatura)

........................................... a ....... de........................ de 2015
(Lloc i data)

BASES QUE REGULEN LA PARTICIPACIÓ AL

CONCURS DEL CARTELL DE LA VII FESTA JOVE
DE CUBELLES

1. OBJECTE DEL CONCURS

Aquest concurs té per finalitat l’elaboració del cartell de
la VII Festa Jove de Cubelles.
2. PARTICIPANTS

Podran participar joves nascuts/des entre els anys
1980 i 1998. En cas de ser menor d’edat, cal portar a
l’Espai Jove o adjuntar al correu electrònic una
autorització del pare/mare/tutor/a legal. El model
d’autorització s’adjunta com a annex a aquestes bases.
3. CONDICIONS GENERAL

El tema és la VII Festa Jove de Cubelles. El màxim
d’obres que podrà presentar cada participant són dues.
El cartell ha d’incloure el text “VII o 7a Festa Jove de
Cubelles. Del 10 al 18 de juliol”.
L’autor/a es compromet, si s’escau, a fer les adaptacions
que calguin. L’obra pot ser en qualsevol tècnica artística.
El format dels treballs, que hauran de ser inèdits, serà
només en suport digital. La resolució del cartell haurà
de ser de com a mínim 300 dpi/ppp
4. DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR

Les obres s’enviaran per correu electrònic a l’adreça
joventut@cubelles.org i l’assumpte del missatge serà
“Concurs cartell VII Festa Jove de Cubelles i pseudònim”.
Els/les autors/es es presentaran al concurs
obligatòriament sota un pseudònim.
Al missatge s’han d’adjuntar els següents documents:
- Proposta del cartell en format jpg, gif o bmp
- Proposta del cartell vectoritzat editable (format PSD,
EPS, AI...)
- Arxiu de text amb les dades personals (nom i
cognoms, DNI, telèfon, correu electrònic i data de
naixement).
No s’han de posar les dades personals al cos del
missatge ni a l’assumpte.

Les obres presentades han de ser originals i inèdites.
Els participants es responsabilitzen que no hi hagi drets
a tercers i seran responsables de qualsevol reclamació
per autoria o plagi.
5. CRITERIS DE VALORACIÓ

Per a la valoració dels treballs presentats el jurat tindrà
en compte, de forma prioritària, els criteris següents:
creativitat, qualitat de la imatge, facilitat d’adaptació al
merchandising de la Festa Jove, i qualitat artística.
6. TERMINI DE PRESENTACIÓ

El termini de presentació dels dissenys serà des de
l’aprovació d’aquestes bases i fins el dia 31 de març de
2015 a les 20:30h.
7. PREMIS

El concurs té un únic premi de 300€.
L’Ajuntament comunicarà per telèfon, correu electrònic
i/o altres mitjans al guanyador/a del concurs el
procediment per formalitzar el lliurament del premi.
El cartell guanyador juntament amb totes les obres
presentades cediran tots els drets d’imatge a l’Ajuntament
de Cubelles. La Regidoria de Joventut es posarà en
contacte amb el guanyador/a i li farà entrega del premi.
El dia 15 d’abril de 2015 es farà pública l’obra
guanyadora i el nom del/de la seu/va autor/a
mitjançant la web de l'Ajuntament de Cubelles
(cubelles.cat), del blog de l’Espai Jove (espaijovecubelles.blogspot.com), de la pàgina de facebook de l’Espai
Jove i dels twitters de l’Ajuntament i de l’Espai Jove
(@ajcubelles @ejcubelles).
8. JURAT

El jurat es composarà per dos membres del
departament de Joventut que actuaran com a
President/a i Secretària/a respectivament, dos
membres del departament de Comunicació i Protocol
i un/a artista jove de Cubelles.
Hi ha la possibilitat de deixar desert el concurs de
cartell si és aquest el veredicte del jurat.
L’Espai Jove resoldrà qualsevol reclamació que pogués

presentar-se, excepte si són referides al veredicte del
jurat, que serà inapel·lable.
La participació en el concurs comporta l’acceptació de
les bases en la seva totalitat. L’organització es reserva
el dret de modificar aquestes bases si ho exigís una
causa justificada.
El jurat resoldrà qualsevol imprevist que sorgeixi i no
estigui exposat en aquestes bases.
9. CESSIÓ DE DRETS

L’Ajuntament de Cubelles passarà a ser propietari dels
drets d’explotació de l’obra premiada, així com del
disseny, i es reservarà el dret a modificar-ne algun
aspecte per adequar-lo a les finalitats que li són
assignades. L’Ajuntament adequarà el disseny del
cartell a díptics, fulletons, samarretes, banners,
banderoles i/o altres formes i formats de merchandising
i/o difusió de la Festa Jove. L’Ajuntament es reserva el
dret de comercialització del disseny per poder ser
utilitzat per tot allò que faci referència a la Regidoria de
Joventut i en aquest cas a la Festa Jove de Cubelles.
L’autor mantindrà la propietat intel·lectual de l’obra, si
bé per poder-la explotar caldrà una autorització
expressa de l’Ajuntament de Cubelles. En cap cas podrà
explotar-la amb fins comercials.
Els cartells no premiats podran ser seleccionats per a
publicar-se en qualsevol mitjà, en aquest cas els/les
autors/es serien avisats/des prèviament i es comptarà
amb la seva conformitat.
10. EXPOSICIÓ

Els cartells rebuts podran ser exposats al blog i a les
parets de l’Espai Jove a partir del 15 d’abril de 2015 i al
repositori fotogràfic Flickr de l’Ajuntament de Cubelles.

