
 

BASES DEL 2n CONCURS DE CARTELLS DE LA FESTA MAJOR 
DEL PLA DE SANTA MARIA 

 
1.- Aquest concurs té per objecte escollir un cartell al·legòric amb el màxim atractiu publicitari. 
Les creacions han de destacar aspectes relacionats principalment amb la Festa Major. 

 

2.- S’hi podran presentar únicament persones físiques majors de 16 anys a títol individual. 
S’acceptaran fins a dos dissenys per participant. Els originals han de ser inèdits. Per cada 
cartell, s’adjuntarà en un sobre tancat la fitxa d’inscripció que acompanya aquestes bases, 
degudament signada. A l’exterior del sobre només hi ha de constar el títol del cartell i el 
pseudònim de l’autor o autora. 

 

3.- És d’obligat compliment: 
a) Destacar clarament les frases següents, tal i com estan escrites aquí: 

FESTA DE LES NEUS I FESTA MAJOR 2018 
EL PLA DE SANTA MARIA 
4 i 5 d’agost i del 14 al 19 d’agost 

 
b) Que hi aparegui l’escut de l’Ajuntament del Pla de Santa Maria. 

 
4.- El cartell s’identificarà amb un títol escrit a la part posterior. Es presentarà en mida  DIN A3 
(42 cm x 29,7 cm), imprès verticalment i muntat en un suport rígid d’un gruix de 5 mm. Si el 
cartell premiat s’ha realitzat amb ordinador (imatge infogràfica) caldrà lliurar-ne posteriorment 
el format digital. 

 

5.- Els cartells hauran d’haver arribat a l’Ajuntament, dirigits a la Comissió de Festes, abans de 
les 14 hores del dia 13 de juliol de 2018. 

 

6.- El jurat estarà format pels membres del comitè organitzador del concurs als quals s’afegiran 
un mínim de dos representants de les entitats del poble així com un expert en disseny gràfic. 
Els membres del jurat i els seus familiars de primer grau no poden participar en el concurs. 

 

7.- El premi està dotat amb 250 € i un sopar per a dues persones en qualsevol dels restaurants 
del Pla de Santa Maria. 

 

8.- El veredicte es farà públic durant el mes de juliol. Es convidarà la persona guanyadora a 
recollir el guardó en un acte que s’anunciarà oportunament. 

 

9.- El cartell premiat i tots els drets sobre ell quedaran en propietat de l’Ajuntament. Els 
cartells participants s’exposaran durant la Festa Major. Els artistes podran recuperar la resta de 
treballs durant el mes de setembre, a l’Ajuntament. 

  



 

10.- Si a criteri del Comitè Organitzador algun cartell no compleix aquestes bases podrà ser 
retirat del concurs abans de la deliberació del Jurat. Així mateix, si cap treball fos mereixedor 
del premi, aquest es podrà declarar desert. 

 

11.- La participació en aquest concurs implica l’acceptació total d’aquestes bases. Qualsevol 
dubte que sorgeixi en la seva interpretació serà resolt pel Jurat, les decisions del qual seran 
inapel·lables. 

 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

FITXA D’INSCRIPCIÓ AL CONCURS DE CARTELLS DE LA FESTA MAJOR 

DEL PLA DE SANTA MARIA 
 

Nom i cognoms:    
 

DNI:  Població:    
 

Codi Postal:  Adreça:    
 

E-mail:  Telèfon:    
 

Any de naixement    
 

Títol de l’obra:    
 

Pseudònim:    
 
 
 

Demano l’admissió al Concurs de Cartells de la Festa Major del Pla de Santa Maria. 

Amb la meva signatura declaro que entenc i accepto les bases del certamen. 

El Pla de Santa Maria,  de  de 2018 

Signatura: 


