I CONCURS DE PINTURA RÀPIDA VILA D’ARBECA – 2008
BASES

1.

El concurs és de lliure participació. Podran participar-hi tots els artistes que ho desitgin.

2.

La celebració del concurs es farà el diumenge, dia 3 d’agost de 2008, durant tot el matí, a Arbeca (Lleida).

3.

El tema serà indrets de la vila d’Arbeca o del seu terme. En el moment de la inscripció es facilitarà un plànol indicatiu.

4.

La tècnica i procediment serà de lliure elecció.

5.

Les mides mínimes seran de 15F (54 X 65 cm.).

6.

Les obres s’han de presentar sobre un suport rígid de tela amb bastidor, cartó-tela o fusta. El material correrà a càrrec dels
participants.

7.

La inscripció serà gratuïta i es farà el mateix dia 3 d’agost de 8 a 11 del matí a l’Ajuntament de la vila, on es numeraran i
segellaran els suports.

8.

Les obres acabades i signades per l’autor/a, es lliuraran a l’Ajuntament (sala de la biblioteca), de les 13:00 fins a les 15:00
hores del migdia del mateix dia. Es lliurarà un resguard de cada obra presentada.

9.

El jurat estarà format per persones vinculades al món de les Belles Arts i per representants de l’entitat organitzadora,
Associació Amics de Vilars.

10. El jurat podrà visualitzar les obres durant la seva realització. La deliberació del jurat serà posterior al concurs i inapel·lable.
El veredicte es farà públic el dia 14 d’agost a l’acte d’inici de la Festa Major. Un cop llegit es farà el lliurament de premis. El
jurat podrà declarar desert qualsevol dels premis si, al seu criteri, l’obra no aconsegueix la qualitat suficient o bé per manca
de participació.
11. Les obres presentades a concurs seran exposades al públic a la Sala Màrius Torres de l’Ajuntament d’Arbeca durant els dies
de la Festa Major (del 14 al 17 d’agost inclosos). Els autors podran posar preu a les seves obres.
12. Les obres guanyadores passaran a ser propietat de l’Associació Amics de Vilars, així com també, els seus drets de
reproducció posteriors, citant sempre la corresponent autoria. Les obres no guanyadores es podran retirar un cop finalitzada
l’exposició, prèvia presentació dels resguard corresponent, pels autors o qualsevol persona legalment autoritzada. Aquelles
obres que en el termini de trenta dies no hagin estat retirades passaran a formar part del fons de l’entitat organitzadora.
13. L’Associació Amics de Vilars tindrà cura de la conservació i vigilància de les obres, però no es fa responsable del possibles
desperfectes que puguin produir-se, tot i que es posarà la màxima cura en la seva manipulació i control.
14. En cas d’inclemències climàtiques importants, l’organització podrà ampliar la convocatòria al diumenge següent, la qual
cosa s’anunciarà oportunament.
15. Qualsevol aspecte no previst en les presents bases, serà resolt pel Jurat o pels organitzadors del Concurs. La participació en
el concurs implica l’acceptació d’aquestes bases.
PREMIS
Adults
1r. Premi
2n.Premi
3r. Premi

700€
400€
300€

Juvenil (premi únic)
Un lot de material artístic
Infantil (premi únic)
Un lot de material artístic

Informació
Per a més informació podeu adreçar-vos a l’Associació d’Amics de Vilars o bé al telèfon 973 16 00 08 (de 6 a 9 del vespre).
Organitza: Associació Amics de Vilars

Patrocina: Beta Conkret S.A. Construccions

Col·labora: Diputació de Lleida

