
 
 

Bases del concurs de disseny de la portada 

 del programa de les festes de l’any 2018 

Objectiu 

● Seleccionar la portada del proper 

programa de festes de la Mare de Déu  

de 2018. 
 

Participants  

● Hi poden participar totes les persones 

que hi estiguin interessades. 
 

Requisits  

● Cada participant podrà presentar el 

nombre d’obres que cregui oportú 

● La portada ha d'incloure el següent 

text: festes de la Mare de Déu  2018 

● Tant l’estil com la temàtica són 

totalment lliures.  

● La portada ha de ser original, no 

s'acceptaran plagis o còpies.  

● la portada ha de estar pensada per un 

format vertical, no horitzontal.  
 

Presentació de propostes  

● Las obres es poden presentar des de el 

dilluns 19 de febrer al diumenge 17 de 

juny. 

● Les obres s’han de enviar al correu del 

concurs 

(culturamariadelasalut@gmail.com ) 

● L’obra s’ha de presentar amb format 

digital i amb una resolució adequada.  

● Juntament amb l’obra s’ha de adjuntar 

el seu títol i el nom del participant 

juntament amb el nombre del seu DNI. 
 

Elecció  

● L’elecció de la portades es farà per 

elecció popular.  

● Durant l’elecció es mostraran les obres 

al públic, però no el nom del seu 

creador.  

● Serà seleccionada la portada que 

obtingui la majoria de vots. 

 
 

Reconeixements i premis 

● L’obra guanyadora serà la portada del 

programa de festes de la Mare de Déu  

de l’any 2017. A més el seu creador 

rebrà com obsequi una panera amb 

una selecció de productes locals.  
 

Drets  

● L’obra guanyadora quedarà amb 

propietat de l’ajuntament de Maria de 

la Salut. El guanyador cedeix 

gratuïtament tots els drets d’explotació 

de l’obra, amb caràcter exclusiu que la 

llei de la propietat intel·lectual reconeix 

a l’autor, sens perjudici dels drets 

morals que li corresponen.  

● Els participants es responsabilitzen que 

no hi hagi drets de tercers sobre l’obra 

i seran responsables de qualsevol 

reclamació per autoria o plagi. 

● Es pressuposa que els participants en 

aquest concurs accepten aquestes 

bases. 
 

Per a més informació  

● Contacteu amb el regidor de 

participació ciutadana de l’ajuntament 

de Maria de la Salut;  Jaume Ferriol 

Perelló (jaume30y@gmail.com) 

mailto:jaume30y@gmail.com

