BASES CONCURS CARTELL PORTADA PROGRAMA FESTA MAJOR 2019

La Comissió encarregada de l’organització de la Festa Major estableix les
següents bases pel concurs de la portada del programa de la Festa Major
del 2019.
1. Temps de lliurament de projectes. El concurs quedarà obert del
6 de maig al 18 de Juny d’aquest any. Qualsevol presentació fora
de les dates indicades no entrarà al concurs.
2. La presentació es farà amb un format Din-A 5 i s’acompanyarà de
les següents dades: nom, direcció, telèfon de contacte i correu
electrònic. També es podrà incloure una explicació de la idea i el
disseny, sempre optatiu, hi apareixeran elements que facin
referència al 40è aniversari Grup Coral Horta els anagrames de
l’Ajuntament de Barcelona i de la Coordinadora d’Entitats d’Horta.
3. El mitjà de presentació serà: la pàgina web, correu electrònic
(info@festamajor.org), o bé a la recepció del Centre Cívic Matas i
Ramis.
4. Els concursants acceptaran les bases. La cessió de la propietat
intel·lectual del cartell, es farà mitjançant un document que
recollirà les condicions i es hauran de lliurar firmat tots els
participants.
5. La comissió organitzadora es convertirà en jurat del concurs i
escollirà el guanyador per votació oberta dels projectes el dia 19
de Juny.
6. S’escollirà un cartell guanyador, i es comunicarà al interessat, que
haurà d’acceptar les bases de cessió del mateix per ser la portada
del programa de la Festa Major.
7. El cartell escollit té un premi de: 150€ metàl·lic i una entrada per
dos persones a l’Spa del Nick Spa & Sports Club.
8. El lliurament del premi es realitzarà durant el pregó de la Festa
Major, el dia 7 de Setembre del 2019, segons el protocol que
s’estableixi i que es farà saber al guanyador.
Comissió Organitzadora de la Festa Major de 2019.

