BASES DEL CONCURS

CONVOCATÒRIA:

RECOLLIDA D’OBRES:

Poden participar-hi tots els artistes plàstics,
majors d’edat, en qualsevol dels àmbits de la
pintura, escultura, dibuix o suports i
tècniques utilitzats per l’art contemporani.

.Les obres podran ser retirades des del darrer
dia de l’exposició fins al 31 d’octubre.
Cal trucar prèviament al 653 05 97 44 per
concertar dia i hora de la recollida.
.En cap cas s’entregaran obres fora del dia i
horari concertats, ni seran enviades als seus
destinataris.
.Un cop exhaurit el termini, les obres que no
hagin estat recollides passaran de manera
immediata a ser propietat de l’Ajuntament.

PRESENTACIÓ D’OBRES:
·Les obres han de ser lliurades al Centre
Cultural Escoles Velles (C/ Bonaventura
Carreras, 11), de l’11 al 29 d’agost de 2020
(de dilluns a dissabte), de 16.30 a 20.00 h.
Cal trucar prèviament al 653 05 97 44.
No s’admetran obres fora del lloc i l’horari
establerts.
·Les pintures han d’estar degudament embalades, emmarcades i amb una o dues anelles,
segons sigui convenient, a la part posterior,
amb un diàmetre interior d’1 cm. Cada obra
considerada individualment no pot mesurar
més de 120 cm. en cap dels seus costats, ni
pot pesar més de 50 kg.
·Únicament és permesa una obra per artista,
que no hagi estat seleccionada o premiada
en altres concursos.

JURAT:
·Hi haurà un jurat tècnic/artístic que escollirà
un màxim de cinc obres finalistes i, aquesta
selecció se sotmetrà a votació popular. Els
visitants podran puntuar de manera
individual cadascuna de les obres finalistes
per definir l’obra guanyadora. La votació serà
oberta fins al 30 de setembre.
·El veredicte serà inapel·lable i el jurat tècnic
pot declarar desert el premi.

LLIURAMENT DE PREMIS:
· Els premis seran lliurats el dissabte 3
d’octubre de 2020, a les 19 h, a la Sala
d’Exposicions Municipal del Centre Cultural
Escoles Velles.
·L’obra guardonada amb el primer premi
passarà a formar part del patrimoni artístic
de l’Ajuntament.

EXPOSICIÓ:
·Del 16 de setembre al 3 d’octubre, a la Sala
d’Exposicions Municipal del Centre Cultural
Escoles Velles. L’Ajuntament es reserva el
dret d’exposar les obres quan ho cregui
convenient, en funció de l’espai disponible.
·L’Ajuntament té establert un servei de
consergeria i vigilància a la sala d’exposicions. Malgrat això, no es responsabilitza
d’hipotètiques contingències que poguessin
afectar les obres.

DOTACIÓ:
Guanyador: 1.500 €
Premi al millor artista de Begur*: Trofeu
honorífic
·La persona guanyadora del premi tindrà
prioritat per exposar la temporada següent a
la Sala d’Exposicions Municipal, segons les
normes establertes. ·L’artista que guanyi
aquest concurs no podrà participar en les
dues següents edicions.
·El millor artista de Begur podrà formar part
del jurat tècnic/artístic de l’any següent.

NOTES:
· La participació en aquest premi suposa
l’acceptació de les bases i la conformitat amb
la decisió del jurat.
· L’organització es reserva el dret de resoldre
qualsevol fet imprevist no exposat en aquestes bases.
*Es considera artista de Begur la persona natural de
Begur o bé empadronada en el municipi.
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Obra L’olivera, de Ferran Plaja, guanyador de l’edició 2019
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