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Col.laboradors: COMISSIO FESTES VILAVENUT - HIPERCOR

BASES DEL XXI
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13.- Seran concedits els següents premis:
CATEGORIA DE JOVES DE 15 A 20 ANYS
Premi: 200 €
CATEGORIA ADULTS:
Primer premi : “Memorial Montse Planella” 600 €
Segon premi :  300 €
En modalitat infantil:
Els  primers classificats: un trofeu i un lot. Els restants participants: obsequis.

14.- El conjunt d’obres premiades restaran propietat del Fons d’Art del poble de 
Vilavenut.

15.- Les obres no premiades podran ésser adquirides pels visitants sempre que els 
autors i els interessats s’avinguin. La Comissió Organitzadora es reserva un 15% sobre 
el preu de venda pel Fons d’Art.

16.- L’Ajuntament de Fontcoberta i la Comissió organitzadora tindran cura de la 
conservació i vigilància de les obres rebudes, però no es fa responsable de les possibles 
pèrdues o desperfectes que es puguin produir durant la seva exposició.

17.- En una sala de la rectoria estaran exposades totes les obres presentades en aquests 
concurs tots els dies de la festa major i fins el dia 19 de juny de 2011, en què es 
celebrarà l’exposició de flors, plantes i catifes en motiu de la festivitat de Corpus.
L’horari serà el següent:
- De 10 a 14 hores i de 17 a 20 hores.

18.- Tancada l’exposició els participants tindran un termini de quinze dies per  retirar 
les obres, lliurant el corresponent resguard. Passat aquest termini l’Ajuntament de 
Fontcoberta i la Comissió organitzadora podran disposar lliurament de les mateixes.

19.- La participació en aquest concurs suposa la total 
acceptació de les presents bases, la conformitat amb 
la decisió del Jurat i la renúncia a 
qualsevol reclamació legal.

Informació tel. 972 574139 Ajuntament 
de Fontcoberta
                  tel.  972 572461  Maria
                  tel. 972 575061   Toni

1.- Podran concórrer tots els artistes que ho desitgin.La inscripció serà gratuïta.

2.- El tema serà lliure.

3.- S’estableixen tres categories:
- De 6 a 14 anys  (infantil). De 15 a 20 anys (joves).A partir de 20 anys (adults)

4.- Cada participant podrà presentar dues teles o papers, amb una sola tonalitat 
uniforme, però únicament en podrà ésser premiada una de les dues.

5.- La mida de la tela o paper: mínim 12 F (61x50 cm) i màxim 30 F. (90 x 73 cm) 
Mides standard.(adults)

6.- Els infantils, si ho desitgen, els serà lliurada una cartolina en el moment de la 
inscripció.

7.- Els concursants presentaran l’obra sobre un suport rígid, fusta, bastidor, etc.

8.- Els participants s’hauran d’inscriure el diumenge dia 12 de juny de 2011, a partir 
de les 9 hores del matí, en el local de la rectoria de Vilavenut. A cada participant li serà 
lliurat un número. 
Hauran de presentar l’obra abans de les 13 hores del mateix dia i en el mateix lloc.
Una vegada acabades les dues sardanes hi haurà un refresc-vermout per tothom a la 
plaça Mn. Salvador Pagès.

9.- Quan presentin l’obra, sense signar-la, l’acompanyaran del número que s’haurà 
donat al moment de la inscripció, i al dors de la mateixa hi constarà el títol.

10.- El diumenge dia 19 de juny de 2011, festivitat de Corpus, i a la mitja part de la 
cantada d’havaneres, aproximadament a les 19’30 h, es farà el lliurament de premis, 
trofeus i diplomes.

11.- Un insigne Jurat, determinat per la Comissió Organitzadora, format per artistes i 
representants del poble serà qui seleccionarà les obres valorant també l’originalitat i la 
creativitat de les mateixes, i atorgarà els premis i trofeus. El seu veredicte serà 
inapel.lable.

12.- Si no s’assisteix personalment o per delegació al lliurament de premis, s’entendrà 
que es renuncia al premi o trofeu.


