BASES CONCURS DE JOVES PER A LA CREATIVITAT 2016- Estiu Jove
EL DEPARTAMENT DE JOVENTUT DE L’AJUNTAMENT D’IGUALADA CONVOCA
EL CONCURS DE JOVES PER LA CREATIVITAT DE LA IMATGE DE L’ESTIU
JOVE 2016
BASES:

1-

Poden participar en aquest concurs els joves nascuts entre els anys 1986 i 1999
de tot Catalunya que no es dediquin al món del disseny gràfic professionalment.

2-

El tema de l’obra presentada haurà de ser sobre l’estiu i els joves. De la imatge en
resultarà un cartell de l’Estiu Jove 2016 així com també s’utilitzarà per editar
programes de mà o altres elements gràfics relacionats amb l’Estiu Jove.

3-

Cada concursant només pot presentar una sola obra, que sigui original i inèdita.
És a dir, en quedarà exclosa qualsevol còpia.

4-

Tècniques: No hi ha limitacions pel que fa a la tècnica, es pot treballar sobre
qualsevol fotografia, il·lustració, graffitti, pintura, format digital..., sempre tenint en
compte que ha de poder-se reproduir en quatricromia, i en els formats DIN A5 i A3
per al cartell. L’autor/a del disseny haurà de fer, si s’escau, les modificacions
necessàries per facilitar-ne la impressió, així com també haurà de facilitar i
treballar juntament amb el Departament de Joventut, perquè aquest pugui editar
les diferents publicacions de l’estiu jove 2016.

5-

El cartell a presentar haurà de ser de la mida A3

6-

En el cartell hi ha de constar els logotips següents, segons la normativa municipal
de papereria
Logotips: Kaserna i Ajuntament d’Igualada (els trobareu a www.igualadajove.cat
així com també un model de com cal col·locar-los).

7-

Els treballs es presentaran sense signar i s’hauran d’acompanyar d’un sobre
tancat amb la fitxa d’inscripció degudament emplenada, un CD amb l’obra en
format digital JPG/TIF amb 300 megapíxels de resolució i una fotocòpia del DNI

8-

Període d’admissió: del 25 d’abril fins al 6 de maig de 2016, a les 20 hores.

9-

El disseny del cartell es podrà lliurar a l’equipament juvenil la Kaserna, travessera
Sant Jaume s/n 08700 Igualada.
Els horaris seran:
Matins de dilluns a divendres de 7:30 del matí a 15:00 i dissabtes d’11:00 a
14:00h
Tardes de dilluns a dissabtes de 17:00 a 20:30h

10- La lectura del veredicte i el lliurament de premis tindran lloc el dia 13 de maig a
dos quart de vuit del vespre al saló de sessions de l’Ajuntament d’Igualada. A
partir d’aquest dia, el resultat del concurs quedarà exposat al taulell d’anuncis de
la Kaserna.
11- Els premis consistiran en un Primer premi de 800,- € - Segon premi de 350,- € i un
Tercer premi de 150,- €. Els/les premiats/des podran decidir si volen que aquest
ingrés sigui en diners en efectiu o en material pedagògic. El pagament es durà a
terme a partir de la data en que es comuniquen els/les guanyadors/es. La dotació
dels premis inclou els drets de propietat intel·lectual sobre l’obra premiada tal com
s’estableix en la base 17, que quedarà propietat de l’Ajuntament d'Igualada.

12- La persona guanyadora es compromet a fer totes les adaptacions que des del
Departament de Joventut se li demanin, per poder publicar tots els projectes de
l’Estiu Jove 2016. La participació comporta l’autorització a l’Ajuntament d’Igualada
per fer les gestions necessàries per comprovar l’acompliment dels requisits.
13- L’Ajuntament farà constar l’autoria de l’obra en la seva difusió.

14- El jurat estarà format per professionals de les arts plàstiques i el disseny i per
representants de la Kaserna i l’Ajuntament d’Igualada.
15- El veredicte del Jurat serà inapel·lable.
16- Les obres quedaran exposades a l’equipament juvenil la Kaserna.
17- Finalitzada l’exposició, totes les obres quedaran en propietat de l’Ajuntament
d’Igualada que en farà l’ús convenient .
18- El fet de participar en aquest concurs suposa l’acceptació íntegra d’aquestes
bases. Qualsevol qüestió no prevista serà resolta pel Departament de Joventut de
l’Ajuntament d'Igualada, com a entitat organitzadora.

Igualada, 17 de febrer de 2016

Per qualsevol dubte o informació sobre el concurs podeu trucar el telèfon que s’indica
a continuació: 93 804 18 01, adreçant-vos directament al departament de Joventut,
ubicat dins l’Equipament Juvenil la Kaserna o posant-vos amb contacte per mitjà de
correu electrònic amb joventut@aj-igualada.net
També es poden consultar les bases en la pàgina del departament de Joventut a
www.igualadajove.cat

