
1 - Podran participar tots els artistes residents o 
no a la Comunitat Valenciana, amb un màxim de 
dos cartells, originals i inèdits.

2 - El cartell haurà d’adoptar la forma vertical, 
sent la seua superfície de 45 x 65 cm. Havent-se de 
presentar muntat sobre bastidor de 50 x 70 cm.

3 - Els originals podran realitzar-se per qualsevol 
procediment, excepte pastís i cera, de manera que 
la seua reproducció tipogràfica no oferisca 
dificultats, sempre en color

4 - En els originals, de forma ben visible, o 
s’exclouran, i que ressalte per la col•locació i 
grandària de les lletres haurà de figurar:

5 - Els treballs sense signar, però amb un lema 
darrere, que serà el mateix del sobre que 
s’acompanyarà al costat del cartell, pegat en la part 
posterior en l’interior de la qual haurà d’anar el 
nom, adreça, correu electrònic i telèfon de l’autor.

6 - La presentació d’originals s’efectuarà en la seu 
de l’Associació de Veïns, Cultural i de Consumidors 
Patraix, plaça de Patraix, nº. 13 baix-esq, Fins al dia 
3 de setembre de 2015 a les 21,30, mitjançant 
lliurament personal o per qualsevol procediment 
habitual.

7 - L’Associació de Veïns, Cultural i de Consumidors 
Patraix no serà responsable de pèrdues o 
deterioracions que puguen patir les obres. No 
obstant açò observarà el màxim zel en la conservació 
de les mateixes. 

8 - Un jurat tècnic artístic valorarà els cartells 
presentats i triarà el premiat.

9 - El jurat podrà declarar desert el premi si 
considera de poca qualitat els treballs presentats.

10 - La fallada del jurat es coneixerà sobre el dia 9 
de setembre de 2015 i serà inapel•lable. Tots els 
cartells presentats seran exposats en el local de 
l’Associació de Veïns, Cultural i de Consumidors 
*Patraix a partir del dia 3 segons es vagen lliurant. 
L’autor/a premiat estarà obligat a signar la seua 
obra.

11 - El cartell premiat quedarà en propietat de 
l’Associació de Veïns, Cultural i de Consumidors 
Patraix. L’artista guardonat perdrà els seus drets 
d’autor.

12 - L’Associació de Veïns, Cultural i de Consumidors 
Patraix es reserva el dret d’editar el cartell premiat i 
utilitzar-ho en programes de festes, llibre memória, 
estampació de samarretes, etc.

13 - Els treballs no premiats podran ser retirats 
dels locals de l’Associació de Veïns, Cultural i de 
Consumidors Patraix fins al 21 de novembre de 
2015. S’entén que renuncien als seus originals 
aquells autors que en aquest termini no els retiren.

14 - La interpretació de les bases i qualsevol 
aspecte no escrit en elles és competència exclusiva 
del Jurado.

ASSOCIACIÓ DE VEÏNS, CULTURAL I DE CONSUMIDORS PATRAIX
Plaça de Patraix, 13 baix esquerra

46018 VALÈNCIA
Telèfon i fax 96 377 90 63

patraix@avvculturalpatraix.com  www.avvculturalpatraix.com 

CONCURS de DISENY del CARTELL
de les FESTES en PATRAIX 2015

El premi serà:

300 euros per al Cartell Guanyador

BASES del

FESTES POPULARS A PATRAIX 2015
Del 8 al 12 d’octubre

Viu Cantabria en Patraix
Homenatge de Patraix a CANTABRIA


