BASES I CONVOCATÒRIA

Concurs de Pintura Ràpida de Tardor
Ciutat de Berga 2019

1. Podran prendre part en aquest concurs els i les artistes que ho desitgin.
2. La inscripció serà gratuïta.
3. Les obres han de ser pintades in situ des del carrer Major de la ciutat o els carrers
i places adjacents. També des de l’entorn immediat del convent de Sant Francesc.
4. La mida de les teles serà d’un mínim de 12 F i un màxim de 40 F o equivalent.
5. Les obres poden ser realitzades amb qualsevol procediment i/o tècnica pictòrica.
El suport serà lliure.
6. Cada participant podrà presentar només una obra. L’autor/a de l’obra es responsabilitzarà del compliment de les disposicions vigents en matèria de propietat
intel·lectual i drets d’imatge sobre les obres.
7. La inscripció al concurs i el segellat de les teles es portarà a terme a la Sala Casino
– Teatre Municipal (Ronda de Queralt, 15), el dissabte 5 d’octubre de 8:00 a 9:00h.
Cada participant haurà d’omplir la butlleta corresponent que inclou l’acceptació de les
bases recollides en aquest document.
8. El termini de presentació de les obres és de 13:30 a 14:00h i de 15:30h a 16:00h
del mateix dissabte, 5 d’octubre, a la Sala Casino.
9. Les obres s’exposaran als locals d’ART MAJOR (carrer Major) i altres aparadors de la
zona, del 7 d’octubre al 3 de novembre. Si el nombre de participants ho requereix, es
realitzarà l’exposició dels quadres repartits en dos o més períodes.
10. El jurat estarà format per persones relacionades amb les arts plàstiques i visuals
i/o amb l’àmbit de la cultura. El seu veredicte serà inapel·lable. El jurat podrà declarar
desert el concurs o qualsevol dels premis del certamen.
11. L’entrega de premis es farà en un acte públic el mateix dissabte, 5 d’octubre, a
les 17:00h a la Sala Casino.

12. Les obres premiades quedaran en propietat de l’Ajuntament de Berga així com els
drets d’ús, difusió, distribució, comunicació pública, exhibició i reproducció amb fins
promocionals i/o culturals de la propietat intel·lectual de forma exclusiva i permanent
sense contraprestació.
13. Els autors i/o autores de les obres no premiades podran posar-les a la venda.
14. Els autors i/o autores de les obres no premiades podran recollir-les del 5 al 17 de
novembre de 2019 a l’Oficina de Turisme (C/ Àngels, 7. T. 93 821 13 84, en horari
d’atenció al públic), presentant el resguard corresponent o acreditant-se amb el DNI o
document equivalent. Les obres que no s’hagin recollit dins d’aquest termini quedaran
en propietat de l’Ajuntament de Berga, així com els drets d’ús, difusió, distribució, comunicació pública, exhibició i reproducció amb finalitats promocionals i/o culturals de la
propietat intel·lectual de forma exclusiva i permanent sense contraprestació.
15. Prendre part en aquest concurs suposa acceptar la totalitat de les bases.
16. L’organització es reserva el dret de resoldre qualsevol cas no previst en aquestes bases.
PREMIS

ORGANITZA:

1r. Premi: 450€
2n. Premi: 300€
3r. Premi: 250€
Premi convent Sant Francesc: 450€ (*)
(*) Premi convent Sant Francesc: ha de ser una obra realitzada a l’entorn immediat del convent
de Sant Francesc, podent ser una vista des de la zona del convent o una obra que plasmi una
imatge del mateix convent. Les obres que optin a aquest premi no podran obtenir el primer premi
genèric, però sí podran ser distingides amb el 2n o 3r premi del certamen.

_____________________________________________, amb DNI ____________________,
presento l’obra pictòrica titulada ________________________________________________
per participar al Concurs de Pintura Ràpida de Tardor. Ciutat de Berga 2019 i accepto totes
i cadascuna de les bases del certamen establertes en aquest document, enumerades de l’1 al
16. En prova de conformitat, signo aquest document.

Berga, 5 d’octubre de 2019

