La Regidoria de Cultura, Educació i Benestar Social de l’Ajuntament de Càlig convoca el
III CONCURS DE CARTELLS “FIRA DE SANT VICENT I DOLÇOS TRADICIONALS”.

1. OBJECTE DE LA CONVOCATÒRIA.
Seleccionar la imatge que identificarà la Fira de Sant Vicent i dolços tradicionals
que es celebrarà els dies 14 i 15 d’abril del present any.
2. DOTACIÓ PRESSUPOSTÀRIA.
La quantia total màxima destinada al premi convocat serà de 90 euros, que
s’aplicarà amb càrrec a l’aplicació pressupostària 4311-226.02
3. PREMI.
3.1. S’entregarà un premi únic de 90 euros a la persona guanyadora, al qual
podran optar totes i tots els participants, independentment del seu lloc de
residència o naixement.
3.2. L’import del premi estarà subjecte a les retencions legals establides.
3.3. Amb el cartell guanyador del premi es realitzarà la campanya de
comunicació i difusió de la Fira de Sant Vicent i dolços tradicionals 2.018.
4. PARTICIPANTS.
4.1. Podran participar en aquesta convocatòria tota persona major d’edat que ho
desitge.
4.2. No podran participar en el concurs les persones que, complint els requisits
específics de participació establits en l’apartat anterior, estiguen incurses en
alguna de les causes de prohibició per a obtindre la condició de beneficiàries
o beneficiaris que establix l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre,
General de Subvencions.
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4.3. La participació en aquest concurs suposa l’acceptació d’aquestes bases del
concurs, el compromís del seu compliment i la cessió de la titularitat i dels
drets d’explotació en exclusiva a l’Ajuntament de Càlig de l’obra premiada.
4.4. La presentació d’un treball al concurs implicarà la garantia per part de qui hi
participa de l’autoria i l’originalitat de l’obra presentada i de la titularitat en
exclusiva i sense càrrega ni limitació alguna de tots els drets d’explotació
sobre l’obra i enfront de terceres persones.
4.5. A fi d’acreditar els requisits anteriors, les persones que participen en la
convocatòria hauran de presentar la documentació i la declaració
responsable exigida per la base cinquena i segons el model de l’annex.
5. CARACTERÍSTIQUES DE L’OBRA
5.1. Cada participant podrà presentar dos cartells com a màxim.
5.2. Les obres presentades seran originals i inèdites.

5.4. Cada persona concursant haurà d’entregar també de forma obligatòria en un
sobre tancat, en l’exterior del qual haurà de constar el lema o pseudònim, i a
l’interior del sobre:
5.4.1. La declaració d’autoria degudament omplerta i signada, una fotocòpia
del DNI, NIE o passaport, en un foli les seues dades personals (nom i
cognoms, adreça postal, l’adreça de correu electrònic i el telèfon de
contacte, juntament amb el lema o pseudònim).
5.4.2. Declaració degudament signada que inclourà el text següent:
“ Per la present declaro responsablement no incórrer en causa de
prohibició alguna de les establides en l’article 13 paràgrafs 2 i 3 de la
Llei 38/2003, General de Subvencions, per a obtindre la condició de
persona beneficiària del premi”.
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5.3. Les obres seran anònimes i s’entregaran acompanyades de la fitxa
d’inscripció adjunta degudament complimentada.
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5.5. La tècnica o l’estil seran lliures, sempre que possibiliten la reproducció del
treball en format cartell.
5.6. El tema serà lliure, sempre que siga representatiu i estiga relacionat amb els
objectius especificats en l’objecte de la convocatòria.
5.7. Els cartells han de tindre una composició que adopto el format vertical amb
unes dimensions de 50x70 cm i han de presentar-se en suport informàtic
(format obert i editable .jpg, .gif, .tif en qualitat mínima 300 ppp) i una còpia
a color de l’obra, al menys de tamany A4.
5.8. En els cartells haurà de constar de manera destacada el text següent:
VII FIRA DE SANT VICENT I DOLÇOS TRADICIONALS
Càlig, 14 i 15 d’abril de 2.018
5.9. Hauran de tindre en compte en la composició l’espai perquè aparega l’escut
de l’Ajuntament de Càlig.
5.10. L’Ajuntament de Càlig es reserva el dret d’incloure qualsevol altre logotip
addicional al cartell.

6. INSCRIPCIONS
6.1. El termini d’admissió s’obri el 5 de febrer i finalitza el 2 de març.
6.2. Els cartells s’han de presentar sense signar. En el dors del sobre ha de
constar el lema o pseudònim.
6.3. Les obres es presentaran a l’Ajuntament de Càlig (Plaça Nova, 1 de Càlig, CP
12589) de dilluns a divendres de 8 a 15 hores.
6.4. També es podran presentar obres amb els ports pagats en aquesta mateixa
adreça, sempre que la seua entrega estiga dintre del termini d’amissió
6.5. No s’admetrà cap obra entregada fora del termini establit.
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5.11. L’Ajuntament es reserva el dret d’adaptar la imatge del cartell a qualsevol
altre format.
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7. JURAT
7.1. El jurat estarà format pels membres de la Comissió Informativa de Cultura,
Educació i Benestar Social de l’Ajuntament de Càlig i per representants de les
associacions de la població.
7.2. El jurat estarà facultat per a resoldre qualsevol qüestió no previst en
aquestes bases. La seua decisió serà inapel·lable.
7.3. El jurat triarà el cartell guanyador.
7.4. El premi pot quedar desert, cas de considerar que cap dels treballs
presentats reuneix mèrits suficients per a ser premiat.
7.5. El jurat, per a la concessió del premi, valorarà, a més de la concepció, la
qualitat gràfica, plàstica, l’eficàcia comunicadora o informativa i les
condicions de reproducció.
7.6. La publicació de l’acta del concurs es farà pública al març de 2018.
8. LLIURAMENT DEL PREMI
8.1. El participant premiat serà convocat a l’acte d’inauguració de la Fira de Sant
Vicent i dolços tradicionals, el dia 14 d’abril, on se li farà entrega del premi. .

El cartell guanyador del premi quedarà en propietat de l’Ajuntament de Càlig, qui
tindrà tots els drets d’explotació de l’obra amb caràcter exclusiu de l’obra que la
Llei de Propietat Intel·lectual reconeix als autors, sense el perjudici dels drets
morals que els corresponguen.
10. CONDICIONS DE PARTICIPACIÓ.
10.1.
Les obres no premiades seran retirades pels seus autors en el temini de
30 dies comptats des de l’endemà de la finalització de la Fira.
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9. DRETS
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ANNEX
DECLARACIÓ D’AUTORIA I CONCURS DE CARTELL “FIRA DE SANT VICENT I DOLÇOS
TRADICIONALS” (Omplir, signar i introduir en el sobre tancat).

.....…………………................................. (Nom i cognom), amb DNI ......................................,
amb domicili al ..............................………….................................. de ...............................
(Població), amb número de telèfon............................:
DECLARO SOTA LA MEUA RESPONSABILITAT:
Que desitjo participar en el I CONCURS DE CARTELLS DE LA FIRA DE SANT VICENT I
DOLÇOS TRADICIONALS amb el treball titulat: .............................................

PRIMER: Que garanteixo l’autoria i originalitat del treball, i que no és còpia ni
modificació de cap altre.

TERCER: Que si el treball resulta premist, cedeixo a l’Ajuntament de Càlig els drets de
publicació, edició i difusió del mateix.
QUART: Que per la present accepto la totalitat de les bases del concurs.

Signatura de l’autor.

Càlig a ...... de .................. de 2.018
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SEGON: Que sóc titular de tots els drets d’autor de treball i que aquest es troba lliure
de càrregues i/o limitacions als drets d’explotació.

