ÀREA DE CULTURA
FESTA MAJOR

Concurs Cartells Festa Major
L’Ajuntament de Cassà de la Selva convoca el Concurs de Cartells de Festa Major 2015, que té per
objecte seleccionar la imatge gràfica de la Festa Major de Cassà de la Selva 2015.
BASES:
1.- Poden presentar-se al concurs totes les persones majors de 16 anys. Els treballs han de ser
individuals.
2.- El cartell ha de ser original i inèdit. No pot haver estat premiat amb anterioritat.
3.- S’ha de presentar muntat sobre suport cartró ploma, en sentit vertical i en format DIN A3 (42 x
29,7 cm). Es pot realitzar en qualsevol estil o tècnica que permeti la fotoreproducció i la impressió
en quatre colors. No s’admeten tintes metal·litzades o fluorescents, ni relleus ni volums enganxats.
Ha de figurar-hi el text següent: Festa Major. Cassà de la Selva 2015. Del 29 de maig al 7 de juny, i
el logotip de l’Ajuntament.
4.- S'ha de presentar a l’Ajuntament de Cassà de la Selva, rambla Onze de Setembre, núm. 111, de
dilluns a divendres, de 9 a 14 h. El termini de presentació s'acaba el dia 2 d’abril de 2015, a les 14 h
5.- Amb cada original, l’autor ha de lliurar una etiqueta amb el pseudònim i un sobre, a l’interior del
qual constaran el nom, l’adreça i el telèfon de la persona concursant.
6.- El premi atorgat al treball guanyador serà de 300 €, sobre els quals s’aplicaran les retencions
fiscals que corresponguin.
7.- El veredicte del jurat es farà públic el dia 10 d’abril al tauler d’anuncis de l’Ajuntament.
8.- El jurat es reserva el dret de declarar desert el concurs, i també de resoldre qualsevol imprevist.
9.- La propietat intel·lectual del treball guanyador correspondrà al seu autor/a. Les dades personals
facilitades s’incorporaran al fitxer Activitats esportives, culturals i de lleure de l’Ajuntament de
Cassà de la Selva per a, entre altres finalitats, l’organització d’activitats culturals i tramesa
d’informació. En qualsevol moment la persona interessada pot accedir a les seves dades, modificarles o cancel·lar-les adreçant-se a l’Ajuntament (rambla Onze de Setembre, núm. 111) o directament
a l’Àrea de Cultura, entitats@cassa.cat
10.- La selecció del treball com a guanyador comporta la cessió exclusiva i gratuïta, a favor de
l’Ajuntament de Cassà de la Selva, de tots els drets de reproducció, distribució, comunicació
pública i transformació per qualsevol modalitat, mitjà o format, inclosos els audiovisuals, els
informàtics, els multimèdia i els telemàtics. Queda autoritzat expressament l’Ajuntament de Cassà
de la Selva per divulgar el treball en la forma i pels mitjans que consideri més adients.
L’Ajuntament de Cassà podrà exercir els seus drets sobre un fragment o part del treball, llevat que
això en desvirtuï la finalitat, l’objectiu o la naturalesa.
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11.-Els treballs s’exposaran temporalment en el marc de la festa major.
El termini per a la devolució dels cartells, llevat del guanyador (que restarà a l’Ajuntament), serà de
30 dies naturals des de la fi de l’exposició. Un cop transcorregut aquest termini, si no han estat
retirats, l’Ajuntament de Cassà de la Selva podrà destruir-los, sense que això origini dret a cap tipus
d’indemnització o compensació.
12.- La participació en el concurs comporta l’acceptació plena d’aquestes bases.

Informació i consulta de les bases
Ajuntament de Cassà de la Selva. Cultura - Festa Major
Rambla Onze de Setembre, núm. 111, 17244 Cassà de la Selva
Telèfon: 972 460005
Consulta de les bases: www.cassa.cat
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