FIRA DE LA VIA AUGUSTA
1 de maig de 2018

Concurs de Pintura Ràpida
de Santa Fe del Penedès
Dimarts 1 de maig
De les 9h a les 10h – Segellat de les teles
El punt de segellat i entrega de les obres serà als Pins de Cal Ferret
a la carpa de l’organització de la Fira (zona venda tiquets)

De les 13h a les 14h – Lliurament de les obres
A les 17:30h - Lliurament de premis

IMPORT DELS PREMIS
1er – 300 euros.
2n – 200 euros.
3er -

100 euros.

Bases del Concurs 2018
1. El concurs es celebrarà el dimarts 1 de maig de 2018, dins dels actes
de la Fira de la Via Augusta.
2. Poden prendre part en aquest concurs tots els artistes, majors de 16
anys, que ho desitgin.
3. La inscripció serà gratuïta.
4. Les obres poden ser realitzades sense cap limitació d’ordre tècnic ni
de procediment pictòric.
5. Les mides de les obres han de ser com a mínim de 41x33cm i com a
màxim de 73 x 60cm i la tela amb el fons a un sol color.
6. Els artistes presentaran a concurs una sola obra, posada sobre
bastidor o suport, perquè pugui ser fàcilment exposada i sense cap
marc que l’enquadri.
7. El tema serà qualsevol indret del municipi de Santa Fe del Penedès i
les obres hauran de realitzar-se ”in situ”.
8. Els participants s’inscriuran a la carpa de l’organització situada a
l’espai del Pins de cal Ferret, de les 9h i fins a les 10h. Durant la
inscripció es farà el segellat de la tela. A les 14h s’acabarà el concurs.
Els participants es comprometen a lliurar la seva obra a
l’Organització, entre les 13h i les 14h. Seguidament es reunirà el
jurat per fer la valoració dels quadres.
9. A tots els autors se’ls donarà un rebut acreditatiu de l’obra lliurada.
10.L’entrega de premis es farà en l’espai de la Fira de la Via Augusta, als
Pins de Cal Ferret, el mateix dimarts 1 de maig a les 17:30h de la
tarda.
11.Les obres premiades quedaran en propietat de l’Ajuntament de Santa
Fe del Penedès
12.L’autor que ho desitgi podrà posar preu a la seva obra, sempre que
aquesta no hagi estat premiada.
13.Amb les obres presentades, premiades o no, es farà una exposició a
la Sala Polivalent del Centre Cívic el dia 12 de maig de 2018. Es
podran retirar a partir del 14 de maig a l’Ajuntament. El dret a
recollir-les caducarà al cap d’un mes.
14.La participació al concurs pressuposa la total acceptació d’aquestes
bases.
15.El jurat es reserva el dret de poder declarar els premis deserts.
16.L’organització es reserva el dret de resoldre qualsevol cas no previst
en aquestes bases.

