Concurs de cartells de la Festa Major de Sant Isidre 2020 adreçat a
infants i joves
BASES
1. El Concurs de cartells de la Festa Major de Sant Isidre 2020 està adreçat als infants i
joves empadronats al municipi, o que estudiïn a l’escola Mare de Déu de Montserrat de
Castellví, i que cursin 3r, 4t, 5è i 6è de primària, 1r, 2n, 3r i 4t d’ESO agrupats en una única
categoria.
2. Les obres que es presentin al concurs han de ser originals i inèdites, lliures de drets
d’autor de tercers, i estaran elaborades en un full blanc mida DIN-A4 (210mm d’ample x
297mm d’alt) en orientació vertical.
3. Les obres han de ser a color i elaborades amb qualsevol tècnica manual o informàtica
(amb el nivell d’habilitats i coneixements que es correspongui a l’edat dels i les
concursants).
4. Tots els cartells hauran d’incloure, de forma clara i llegible, la llegenda:

FESTA MAJOR 2020
CASTELLVÍ DE ROSANES
Del 29 al 31 de maig
5. La presentació de l’obra es farà sobre un suport rígid (cartolina o cartró) per evitar que es
malmeti. És important no doblegar els originals que es presentin al certamen.
6. A la part de darrere del suport de l’obra (cartolina o cartró), hi haurà de figurar el
pseudònim de l’autor/ora.
7. Per fer el lliurament, l’obra s’ha de posar en un sobre gran, a l’exterior del qual hi
constarà només el pseudònim. Dins del sobre, i a més a més de l’obra que es presenta a
concurs, hi haurà un altre sobre petit, tancat, amb les dades personals i de contacte* de la

persona que concursa. A l’exterior d’aquest sobre petit també hi haurà de constar,
únicament, el pseudònim.
8. Les obres s’han de lliurar a l’Ajuntament fins al 14 d’abril (inclòs). En el cas dels veïns
i veïnes de Can Sunyer i Valldaina, poden lliurar-se també a l’oficina d’atenció
administrativa del Centre Cívic els dimarts de 18 a 21h dins del termini indicat. En el
moment de fer el lliurament, s’haurà d’omplir el corresponent full de participació, on
només figurarà com a dada identificadora el pseudònim. El/la participant rebrà una còpia
del full de participació i l’altra serà per a l’Ajuntament.
9. El veredicte es farà públic el 23 d’abril a les 18.30h al saló de plens de l’Ajuntament, en
el marc de les activitats de la setmana cultural de Sant Jordi.
10. Es designarà una obra guanyadora, que apareixerà en tota la publicitat i difusió relativa
a la Festa Major de Sant Isidre, i es triaran també dues obres finalistes. En els tres casos, els
premiats seran obsequiats amb un lot de llibres.
Tots els participants rebran un diploma d’agraïment per la seva participació.
11. El fet de presentar una obra a concurs suposa l’acceptació total d’aquestes bases i
l’autorització explícita a l’Ajuntament per fer ús, reproducció, exposició i difusió pública
pels mitjans que es consideri adients de l’original premiat, dels finalistes i de la resta
d’obres presentades a concurs, així com per a la difusió del nom i imatge dels autors i les
autores, amb l’objectiu de fer un reconeixement públic de la seva tasca.
L’Ajuntament també es reserva el dret d’adaptar i introduir lleugeres modificacions –tals
com l’escut municipal o el nom de l’autor/ora- a l’obra guanyadora per a la seva difusió
com a cartell de festes, sense que aquestes modificacions afectin l’essència o estructura de
l’obra.
12. Les obres que no resultin premiades com a guanyadora o finalistes es podran
passar a recollir per l’Ajuntament del 8 al 29 de juny. Les obres que no es recullin en el
termini indicat i les que sí que resultin premiades (guanyador i finalistes) quedaran en
possessió de l’Ajuntament.
13. L’organització del concurs es reserva el dret de resoldre qualsevol aspecte no inclòs en
aquestes bases.

*D’acord amb el que estableix el Reglament (UE) 2016/679, del Parlament Europeu i del
Consell, del 27 d’abril del 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al
tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes, us comuniquem que les
vostres dades seran incorporades a un fitxer propietat de l’Ajuntament de Castellví de
Rosanes, la finalitat del qual és la gestió dels expedients d’activitats sotmesos a règim
d’intervenció administrativa. Podeu exercir els drets d’accés, rectificació, supressió i oposició
adreçant un escrit al Registre General de l’Ajuntament de Castellví de Rosanes, carrer de
Sant Antoni, 1, 08769 , adjuntant còpia del document d’identitat.

