CONCURS DE DIBUIX PER LES FESTES DE MOROS I CRISTIANS DE
VALLDEMOSSA, OCTUBRE 2022

L’Associació de Moros i Cristians de Valldemossa convoca el
quart concurs de dibuix. L’objectiu del concurs, a més d’estimular
la creativitat en la faceta de dibuix, és que els treballs premiats
serveixin tant per il·lustrar la contraportada del programa de
festes d’estiu d’enguany així com la camiseta oficial de la festa de
Moros i Cristians de l’any 2022.
BASES DEL CONCURS
1a. El concurs queda obert a partir de la difusió d’aquestes bases.
Poden concursar-hi totes les persones de totes les edats, amb els
requisits especials per cada categoria:
- Categoria infantil per nins i nines que tinguin entre 3 i 16 anys, i
el dibuix premiat en aquesta categoria serà el que anunciarà les
festes, al programa de les festes d’estiu de l’any 2022.
- Segona categoria, s’hi podran presentar totes les persones
interessades sense cap limitació d’edat i el dibuix premiat serà el
que figurarà a la camiseta oficial i al programa de les festes de
Moros i Cristians 2022.
2a. Els dibuixos de la primera categoria poden presentar-se en
colors o en blanc i negre i utilitzant qualsevol tècnica de dibuix.
En canvi, els dibuixos de la segona categoria, s’hauran de
presentar com a màxim en tres colors (vermell, blanc i negre) i es
podrà utilitzar també qualsevol tècnica de dibuix. La mida ha de

ser la de foli A4. No s’admeten els que no s’ajustin a aquesta
norma, i perden així totes les facultats de participació en el
concurs. Cal emplenar al darrere del dibuix les dades següents:
títol i pseudònim.
3a. S’hauran de lliurar els treballs que es presentin al concurs a
l’oficina d’informació turística del municipi, dins l’horari
d’oficina, fins dia 31 de maig. Els dibuixos s’hauran de presentar
dins un sobre tancat, en el qual únicament figurarà el títol del
treball i el pseudònim de l’autor. Juntament amb aquest sobre,
s’adjuntarà un altre tancat i grapat al primer, on constarà el nom
i el títol del dibuix presentat. Els treballs presentats es
custodiaran a INFOVALL fins al dia que el tribunal hagi de
resoldre el concurs.
4a. El tribunal designat haurà de decidir quin és el dibuix
guanyador. Si el tribunal així ho troba, el premi pot quedar
desert. En aquest cas, es farà servir el dibuix guanyador de l’any
passat.
5a. L’acte de lliurament del premi es farà a partir de dia 10 de
juny. Tant el lloc com l’hora de l’esdeveniment es farà públic al
poble en general mitjançant els mitjans de comunicació locals.
6a. El jurat estarà format per persones relacionades amb la
pintura i que tinguin una vinculació amb el nostre poble.
7a. El veredicte del jurat és inapel·lable, i el sol fet de participar
en el concurs comporta l’acceptació d’aquestes bases.
8a. El premi pel primer dibuix classificat de la categoria infantil
del concurs serà un trofeu entregat per l’associació i una targeta
regal de 50 euros. El premi pel primer dibuix classificat de la

segona categoria serà un sopar a un establiment de Valldemossa
valorat en 100 euros.
9a. Qualsevol incidència no prevista per les bases ha de ser
resolta per la Junta Directiva de l’Associació de Moros i Cristians
de Valldemossa, d’acord amb el jurat.
10a. El dibuix premiat passarà a ser propietat de l’associació per
fer-ne l’ús que disposen aquestes bases. La participació en el
concurs implica la cessió a l’Associació de Moros i Cristians de
Valldemossa dels drets de reproducció, distribució, comunicació
pública i transformació de les obres presentades, d’acord amb el
que preveu la legislació de propietat intel·lectual, tot això sense
ànim de lucre, i per la duració màxima permesa per la citada
legislació.

Valldemossa, 2 de maig de 2022

