I CONCURS
DE DIBUIX I PINTURA
edicio 2012
Des de la Regidoria de Cultura i Festes de l’Ajuntament de Xeresa organitza el
I Concurs de Dibuix i Pintura.

BASES
1. PARTICIPANTS
S’adreça als residents en Xeresa en edat des dels 3 anys endavant.
2. TÈCNICA i TEMA
Les obres han de ser originals i inèdites i no haver sigut guardonades en cap concurs. Es pot utilitzar
qualsevol tipus de tècnica (aquarel·la, llapis, ceres, oli, etc.) i format.
El tema serà relacionat amb “Paratges Naturals de Xeresa”.
3. PRESENTACIÓ
El revers de l'obra anirà signat amb un pseudònim i la edat de l'autor/a. L'obra s'acompanyarà d'un sobre
amb el mateix pseudònim, dins del qual hi hauran les següents dades:
Nom i cognoms de l’autor/a i edat.
Pseudònim
Adreça i telèfon de contacte de l'autor/a i, si s'escau, del pare/mare/tutor.
Signatura per l'autor/a i, si s'escau, del pare/mare/tutor amb la llegenda: He llegit les bases d’aquesta
convocatòria i n’accepte les condicions de participació.
Les obres es poden entregar fins el 16 de juny de 2012 a la Casa de Cultura de Xeresa, en horari de 16:30
a 19:30 hores.

4. JURAT i EXPOSICIÓ
El jurat estarà format per persones especialistes en la materia de Belles Arts.
La decisió del jurat es farà pública el dia 14 de juliol a la Casa de Cultura de Xeresa, en el marc de la
inauguració de l’exposició, que es farà amb totes les obres presentades i que restarà oberta al públic del 14

de juliol al 25 d'agost de 2012, de dilluns a dissabte de 18:30 a 20h.També es farà pública a la pàgina web
www.xeresa.es de l'Ajuntament de Xeresa.
5. PREMIS
Hi ha cinc categories :
-nivell 1: en edat igual o majors de 16 anys
-nivell 2: de 12 a 15 anys
-nivell 3: de 8 a 11 anys
-nivell 4: de 6 a 7 anys
-nivell 5: de 3 a 5 anys
Consistirà en l'ssistència a un acte relacionat amb la cultura en general, amb totes les despeses pagades de
l'entrada i del transport públic per al guanyador i un acompanyant, a un lloc a acordar dintre del ràdio de 50
Km. També un lot format per un cavallet de pintar, joc de pintures a oli i paleta amb pincells.
6. CESSIÓ DE DRETS DE L'OBRA GUANYADORA, I LES OBRES NO PREMIADES.
L'autor de l'obra guanyadora podrà cedir els drets d'autor a l'Ajuntament per al Fons Cultural de Xeresa. Les
obres no premiades podran passar a recollir - les per la Casa de Cultura de l'1 al 29 del mes de setembre de
2012. Les obres no reclamades quedaran en propietat de l'Ajuntament.
7. RESOL·LUCIÓ FINAL
Les decisions del jurat seran inapel·lables. El jurat resoldrà de manera irrevocable qualsevol incidència que
puga produir-se. La participació en aquest concurs implica l'acceptació d'aquestes bases.

Telèfon d’informacio: 96 2895378, i a la Casa de Cultura de Xeresa

