
BASES DEL CONCURS DE DIBUIXOS DE LA 

 FESTA MAJOR D'ESTIU 2017 
 
 
Participants: 
El concurs està obert a qualsevol persona empadronada a Vilallonga del Camp, 
sense cap limitació d'edat. Els participants es podran presentar de forma 
individual o col·lectiva.  
 
Categories: 
A:  fins a 9 anys 
B:   de 10 a 14 anys 
C:   de 15 a 17 anys 
D:  més de 18 anys 
 
 
Cartell: 
La temàtica és la festa major. Les obres han de ser inèdites i originals. 
En el cartell ha de figurar la inscripció “FESTA MAJOR D'ESTIU 2017 DE VILALLONGA 
DEL CAMP” i les dates: 27 de juliol a l’1 d’agost, s'ha de deixar un espai  per al  
logotip de l'Ajuntament.  
Es pot realitzar amb qualsevol tècnica (dibuix, pintura, disseny gràfic, collage, 
fotografia, si s'utilitza una fotografia ha de tenir autorització del propietari/ autor, 
etc... )Ha d'estar pensat per a la reproducció digital. 
 
 
Presentació:  
Cada autor o grup podrà presentar com a màxim tres obres.  
S'entregaran a les oficines del Ajuntament dins d'un sobre tancat, a l'interior hi 
constarà: 

- L'obra reproduïda enformat A4 o A3, (el guanyador haurà de presentar 
l’obra digitalitzada).  

- El nom del autor, adreça, data de naixement i telèfon de contacte. 
 
Termini: 
El termini d'admissió d'obres finalitzarà el 16 de juny, a les 13.00 h. 
 
 
Jurat: 
El jurat estarà integrat per regidors, un/a dissenyador/a gràfic, un treballador de 
l’Ajuntament i algun membre de la Comissió de Festes. 
 
 
 
 



Premi 
Categoria A: un carnet per les piscines municipal de Vilallonga del Camp, 
temporada 2017. 
 
Categoria B: un carnet per les piscines municipal de Vilallonga del Camp, 
temporada 2017. 
 
Categoria C: un carnet per les piscines municipal de Vilallonga del Camp, 
temporada 2017. 
 
 
Categoria D: un abonament del Cinema de Vilallonga del Camp, o bé un 
abonament de temporada per l’òpera (les retransmissions en directe des de la 
Royal Opera House de Londres a la Sala de Cinema del Centre Recreatiu).   
  
 
 
Veredicte 
El veredicte del jurat es farà públic a través del web i a la pàgina de facebook de 
l’Ajuntament. El guanyador serà informat telefònicament. 
 
 
 
Altres 
La decisió del jurat serà inapel·lable. 
El jurat es reserva el dret a declarar desert el concurs, així com a resoldre 
qualsevol imprevist. 
L’ autor del cartell guanyador cedirà els drets de reproducció  per a qualsevol 
aplicació informativa o lúdica per part de l'Ajuntament de Vilallonga del Camp 
qui passarà a ser-ne el propietari.  
 
 
Condicions 
La participació en aquest concurs suposa l’acceptació d'aquestes bases.  
L'Ajuntament no es fa responsable dels desperfectes o danys que, fortuïtament, 
puguin partir en les obres presentades.  
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