1. Objecte:
L’objecte del present concurs és la realització d’un cartell,
representatiu de la XVII Fira d’Indians que se celebra a Begur
els dies 4, 5 i 6 de setembre de 2020. Enguany el tema de la
fira és “Mots indians”.
El taïno era un dels idiomes originaris de les Antilles, punt on
van migrar els indians sortits de les nostres contrades. Amb
la colonització i xoc de les dues cultures va fer que algunes
paraules i expressions s'adoptessin a la llengua catalana, i
encara perduren a dia d'avui. La fira vol commemorar aquest
llenguatge, mots i expressions d'un i altre costat de l'oceà.
2. Tècniques:
Es pot utilitzar la tècnica que es consideri més adequada per
a la seva realització (il·lustració, fotografia, collage, pintura,
digital, etc.).
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3. Format:
Cada participant hi pot concursar presentant tantes propostes com vulgui.
La mida dels cartells ha de ser de 45x65 cm i s’han de presentar adherits sobre una superfície rígida tipus cartró ploma o
similar (no s’acceptaran els cartells plegats o enrotllats).
Si el cartell inclou una imatge fotogràfica, aquesta s’ha de
poder facilitar en suport CD a alta resolució o adjuntar la
diapositiva original de qualitat.
En el cas que el cartell sigui dissenyat per ordinador, l’autor
n’ha de lliurar també una còpia en format digital i amb la
resolució adequada (300 dpi).
4. Terminis:
Els treballs es poden lliurar a l’Oficina de Turisme de Begur,
situada a l’Avinguda Onze de Setembre, 5. Telèfon: 972 62
45 20
Horari: de 10 h a 14 h de dilluns a dissabte.
El termini de presentació finalitza el dia 17 d’abril de 2020, a
les 14 h.
5. Obres:
Les obres presentades cal que siguin originals i inèdites i han
d’estar inspirades en el tema central de la XVII Fira d’Indians
que és “Mots indians”.
Al dors de l’obra s’hi escriurà un títol amb el qual es concursa i cada obra s’acompanyarà d’un sobre tancat en la part
exterior del qual s’escriurà el mateix títol, i dins el sobre
constarà: el títol, el nom i cognoms de l’autor/a, adreça,
telèfon i adreça mail.

6. Jurat:
El jurat estarà format pels membres integrants de l’equip
indià de la Fira.
En la valoració dels cartells els membres del jurat tindran en
compte els criteris següents:
- La creativitat de la proposta
- La seva capacitat comunicativa
- L’adequació a la temàtica festiva
- La versatilitat per adaptar-se a diferents formats
7. Premi
El cartell guanyador rebrà un premi de 500 euros.
8. Veredicte:
El veredicte del jurat es farà públic durant el transcurs de
l’acte de lliurament dels premis literaris Sant Jordi, al Casino
Cultural, el dissabte dia 25 d’abril a les 11h del migdia.
El concurs pot quedar desert si així ho estima el jurat.
9. Drets:
Els drets d’explotació, reproducció comunicació i difusió
pública, inclosa la difusió a Internet, transformació i distribució de l’obra guanyadora quedaran en propietat de
l’Ajuntament de Begur, el qual es reserva el dret de realitzar
modificacions en el disseny original que en permetin la
correcta interpretació visual, així com la seva impressió.
10. Exposició de les obres:
L’Ajuntament de Begur es reserva el dret de poder exposar
públicament els cartells presentats a concurs.
11.Recollida de les obres:
Les obres no guanyadores han de ser retirades pels seus
propietaris en un termini màxim d’un mes després de la
celebració de la fira d’indians 2020. En cas contrari, passaran
a ser propietat de l’Ajuntament.
Les obres es podran recollir a l’Oficina de Turisme de Begur,
situada a l’Avinguda Onze de Setembre, 5. Telèfon: 972 62
45 20
Horari: de 10 h a 14 h de dilluns a dissabte.
12. Acceptació de les bases:
La participació en el concurs pressuposa l’acceptació
d’aquestes bases. Qualsevol aspecte no previst serà resolt
pel jurat.

