
Bases concurs de creació de la imatge de l’auela Pinta
Bases de la convocatòria per a la realització de la imatge de l’auela pinta.  

1. Objecte i finalitat de la convocatòria

La Regidoria de Cultura de l’Ajuntament de Vva. de Castellón, fa un concurs obert per a l’encàrrec d’un treball consistent
en la realització de la imatge de l’auela Pinta. 

Per això, a través d’una crida a concurs, se seleccionarà el professional o l’empresa del sector que realitzarà la imatge de
l’auela  Pinta. El professional que cree la imatge haurà de tindre en compte que la imatge s’utilitzarà per a la creació
d’activitats lúdiques i didàctiques de l’Ajuntament de Vva. de Castellón, i haurà de presentar la imatge en b/n i color i
adaptada en diferents formats: cartell pòster, programa i xarxes socials.  

El concurs està dotat amb un premi de 500 euros. La imatge premiada passarà a ser propietat de l’ajuntament de Vva. De
Castellón qui podrà modificar el disseny per adaptar-lo a les activitats lúdiques i didàctiques que dissenye al voltant de la
llegenda de l’auela pinta. 

2. Requisits dels participants

Podran participar totes les persones sense límit d’edat. 

Cada participant podrà presentar un màxim de 2 propostes.

El fet de participar en el concurs comporta l’acceptació d’aquestes bases.  

3. Terminis i forma de presentació

Les  persones  interessades  a  participar-hi  hauran  de  presentar  la  seua  proposta  enviant  un  email  a:
animadorsociocultural@villanuevadecastellon.es en format digital  (PDF i  JPG),  indicant en l’assumpte ‘Concurs auela
pinta’. 

Els projectes hauran d’enviar-se com a data límit el 30 de setembre de 2020 

El nom de l’arxiu serà el lema amb el que l’autor vullga nomenar el projecte. 

En document PDF a part que portarà per nom el mateix lema que el del projecte, s’inclourà el nom de  l’autor, adreça i
número de telèfon. 

Les  propostes presentades seran originals  i  inèdites,  amb tota llibertat  tècnica sempre que la  seua reproducció  no
plantege dificultat.

4. Composició del jurat
El jurat que serà paritari, estarà format per 4 persones relacionades amb les arts plàstiques i l’educació i la Regidora de 
Cultura o persona en qui delegue. 

Secretària:
Actuarà, amb veu però sense vot, un funcionari de l’Ajuntament. 

Una vegada resolta la convocatòria, es detallarà a la persona o equip seleccionat les especificacions tècniques 
necessàries per a la imatge gràfica.

La resolució es farà pública en la pàgina web de l’Ajuntament de Vva. de Castellón i El Miragall. El jurat podrà declarar 
deserta la convocatòria si ho considera oportú.
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