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I CONCURS DE CARTELLS DEL CONCURS DE
GOSSOS D’ATURA DE LLAVORSÍ
L’Ajuntament de Llavorsí convoca el I Concurs de
Cartells del Concurs de gossos d’atura i Fira de l’ovella
de Llavorsí, amb la finalitat d’escollir el cartell
anunciador, amb les bases següents:
1. PARTICIPANTS:
La participació és lliure i oberta a tothom (excepte als
membres del jurat i del Ple de l’Ajuntament de
Llavorsí).
2. TEMA:

- Suport digital, és presentaran un arxiu .ai o .psd i
un .pdf amb el format especificat en el punt anterior
(DIN A2), en CMYK i resolució de 300ppp.
La participació en aquest concurs implica la total
acceptació d’aquestes bases, i l’autorització a
l’Ajuntament de Llavorsí per a la reproducció i
exposició de totes les obres. Els autors/es es
responsabilitzaran que no existeixin drets de tercers i
de tota reclamació per drets d’imatge.

i Fira de l’ovella de Llavorsí

5. PREMI:
Hi haurà un únic premi de 750€, que estarà sotmès
a les retencions fiscals pertinents, si s’escau.

Hi ha d’aparèixer les següents inscripcions:
- Llavorsí
- 18 i 19 d’agost 2018
- Dissabte 18: Fira de l’ovella

6. GUANYADOR/A:
La persona guanyadora es compromet a col·laborar,
en cas que sigui necessari, en l’adaptació i
reproducció de l’obra.

(Parades, jocs, exhibicions, mostra de productes
artesans,...)
A partir de les 11h, davant el càmping Riberies

Es farà públic el nom del guanyador el 6 de juliol de
2018, a través de la pàgina web i les xarxes socials
de l’Ajuntament de Llavorsí.

32è Concurs de gossos d’atura

- Diumenge 19: 32è Concurs de gossos d’atura
A partir de les 10.30h, als prats de la Coma

Hi ha d’aparèixer el logotip de L’Ajuntament de
Llavorsí com a organitzador i els logotips de la
Diputació de Lleida, Consell Comarcal del Pallars
Sobirà i IDAPA com a col·laboradors (es poden
descarregar del web http://llavorsi.ddl.net).
S’ha de contemplar un espai per als logotips de
patrocinadors i col·laboradors (18 aproximadament).
Els treballs presentats han de ser originals, inèdits i
anònims.
3. TÈCNICA I FORMAT:
La tècnica serà lliure, en format DIN A2 vertical (420 x
594 mm). S’ha de tenir en compte que la imatge
presentada pugui de ser adaptable a altres formats
(programes de mà, anuncis per premsa, etc.).
4. PRESENTACIÓ I CONDICIONS:
Els treballs s’han de presentar/enviar, abans del
29 de juny de 2018 a:
Ajuntament de Llavorsí
Ctra. De la Vall d’Aran, 55
25595 Llavorsí, Lleida.
Aniran signats amb un pseudònim, que apareixerà
en el sobre o embolcall exterior, i acompanyats d’un
sobre tancat amb les dades següents:
- Nom i cognoms del participant
- Adreça
- Telèfon
- Correu electrònic
- Document signat d’acceptació de les bases del
concurs (Annex 1)
És presentarà un únic treball per participant.
Els treballs és presentaran en:
- Suport físic, en format DIN A3 vertical, sobre suport
rígid (tipus cartró ploma).

El cartell guanyador quedarà en propietat exclusiva
de l’Ajuntament de Llavorsí, que es reserva tots els
drets de publicació i difusió, renunciant així el
guanyador a qualsevol ús de l’obra.
7. JURAT:
El jurat estarà format per cinc membres, tres dels
quals seran perfils tècnics i dos institucionals.
El jurat pot declarar desert el premi si considera que
cap de les obres presentades no reuneix la qualitat
adient.
8. OBRES PRESENTADES:
L’Ajuntament es plantejarà la possibilitat de realitzar
una exposició amb tots els treballs presentats, per
tant, és comunicarà als participants quan poden
recollir les seves obres.

ANNEX 1

Jo
amb DNI núm.

presento obra al I Concurs de Cartells del 32è Concurs

de gossos d’atura i Fira de l’ovella de Llavorsí, sota el pseudònim de:

, acceptant totes i cada una de les bases del concurs establertes, enumerades de l’1 a la 8. En
prova de conformitat, signo aquest document,

,a
(Signatura i lloc)

de

de 2018.

