
Festes 2018 

BASES DEL XXIII CONCURS DE CARTELLS FESTES 2018 

1. Podran participar totes les persones sense límit d’edat.  

 

2. Els cartells tindran format vertical i les mides seran de 42x29’7 cm (DIN A 3). 

 

3. Els cartells seran originals i inèdits, amb tota llibertat tècnica sempre que la seua reproducció no plantege 
dificultat. 

 

4. La temàtica dels cartells ha d’estar relacionada amb les Festes Majors i de Moros i Cristians, inserint el text: 
Castelló en Festes. Agost 2018. 

 

5. Cada participant podrà presentar un màxim de 2 cartells. 

 

6. Els cartells es presentaran en un sobre tancat amb el títol del cartell, i contindrà les dades personals i una 
fotocòpia del DNI del/la participant. Els Cartells no aniran signats per la persona guanyadora, en tot cas, es signarà 
posteriorment.  

 

7. El cartell guanyador servirà de portada del programa de les Festes Majors i podrà ser utilitzat com a element 
identificador de les Festes en qualsevol objecte o material imprès que s’edite per donar a conèixer l’esdeveniment 
festiu. 

 

8. El termini de presentació dels treballs serà fins al dimecres 4 de juliol de 2018, al Registre d'Entrada de 
l’Ajuntament de Vva. de Castellón,  de 10.00 h. a 14.00 h. 

 

9. Els cartells presentats podran ser exposats públicament durant els dies de festes. 

 

10. El jurat es reunirà el dilluns 9 de juliol de 2018 a l’edifici de l'Ajuntament i es farà públic el guanyador el mateix dia 
a les 14.00 hores. 

 

11. El concurs estarà dotat d’un premi de 500 €. El cartell premiat passarà a ser propietat de l’Ajuntament de Vva. de 
Castellón. Les persones no premiades podran retirar els seus cartells personalment en el termini de 30 dies 
després del 15 d’octubre de 2018; en cas contrari els cartells passaran a ser propietat de l’Ajuntament. Les bases 
es podran recollir a l’Ajuntament, a la Biblioteca Pública Municipal “Joan Fuster” o bé descarregar-les del web 
municipal. 

 

12. Del jurat, el qual serà paritari, formaran part 4 persones relacionades amb el món de les arts plàstiques i la 
Regidora de Cultura. 

 

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

  


