VI CONCURS DE CARTELLS FESTES DEL TURA OLOT/2017
La Comissió de Festes del Tura convoca el VI Concurs de Cartells Festes del
Tura. El concurs és biennal i es convoca els anys imparells. Té per finalitat
escollir el cartell anunciador de les Festes del Tura de l’any 2017, en aquest
cas, amb les bases següents:
1. La participació és lliure i oberta a tothom.
2. Les obres presentades han de ser originals i inèdites, i han de tenir com a
tema genèric les Festes del Tura d’Olot.
3. Les obres es poden realitzar amb qualsevol tècnica.
4. Els cartells s’han de presentar en suport físic i en suport digital. En tots dos
suports és indispensable que hi figuri el text següent de manera ben visible:
Olot, Festes del Tura
Del 6 al 10 de setembre de 2017.
5. En suport físic, només s’acceptaran les obres que presentin les
característiques següents:
- Mides: 42 x 29,7 cm.
- Format vertical.
- Muntatge sobre un suport rígid (tipus cartró ploma) de 0,5 cm de gruix com a
mínim.
- Sense passe-partout.
- A la part del darrere, hi ha de figurar el lema amb el qual es concursa, per
facilitar la identificació de l’obra.
6. En suport digital, s’han de presentar dos documents, amb les
característiques següents:
- 1 arxiu digital en algun d’aquests formats: Photoshop, Illustrator o InDesign.
- 1 arxiu digital en format Tiff o PDF, amb resolució de 300 ppp a mida real, i en
CMYK (seran els formats de conservació que es destinaran a l’Arxiu Comarcal
de la Garrotxa).
- Mides: 70 x 100 cm.
- Format vertical.
7. Cal presentar, també, un sobre tancat. A l’exterior del sobre, hi ha de constar
el lema amb el qual es concursa. Al seu interior, les dades del concursant: nom
i cognoms, fotocòpia del DNI, adreça, telèfon de contacte i adreça electrònica.
També caldrà incloure-hi la declaració jurada d’acceptació de les bases,
segons el model de l’Annex 1.
8. Els concursants rebran un document conforme han lliurat un original físic i
dos documents digitals per al concurs. En cas que la tramesa sigui per correu o

missatger, s’enviarà aquest document a l’adreça que l’autor hagi fet constar
com a remitent.
9. Els originals i els documents digitals s’han de lliurar del 10 d’abril al 26 de
maig de 2017, de dilluns a divendres de 10 a 14 h i de 17 a 19 h, a l’Oficina de
l’Institut de Cultura de la Ciutat d’Olot “Can Trincheria” (C/ Sant Esteve, 29,
17800 Olot).
10. El jurat qualificador estarà format per:
- L’alcalde de la ciutat, que podrà delegar en el regidor de Festes, i que
actuarà com a president.
- Un membre de la Comissió de Festes del Tura.
- Un dissenyador gràfic.
- Un membre d’alguna de les entitats relacionades amb les Festes.
- Un dels autors de cartells de Festes del Tura d’altres anys.
- Un tècnic de Festes de l’Ajuntament d’Olot, amb veu però sense vot, i
que actuarà com a secretari.
11. El jurat descartarà les obres que no compleixin qualsevol punt d’aquestes
bases.
12. El premi per al guanyador és de 800 euros ( vuit-cents euros), i d’aquest
import es farà, si s’escau, la retenció fiscal vigent.
13. El jurat seleccionarà un cartell guanyador i un nombre indeterminat de
finalistes. El jurat notificarà telefònicament la seva decisió al guanyador del
concurs i posteriorment es farà públic.
14. Els cartells en suport físic finalistes i no seleccionats es podran retirar en el
termini màxim de dos mesos a partir de la finalització de les Festes del Tura (13
de novembre de 2017). Passat aquest termini, es destruiran.
15. El guanyador del concurs es compromet a assistir a l’acte de presentació
pública del cartell, que se celebrarà a mitjan mes de juliol de 2017. Durant la
presentació l’autor signarà exemplars del cartell als assistents que ho desitgin.
16. El guanyador del concurs es compromet a mantenir en secret el contingut
del cartell, de manera parcial o total, fins a l’acte de la seva presentació pública,
que se celebrarà a mitjan mes de juliol de 2017.
17. El guanyador del concurs col·laborarà amb la Comissió de Festes del Tura
en l’adaptació del cartell per a la portada dels programes oficials i revistes de
Festes.
18. El jurat pot declarar desert el concurs si considera que el nivell de les obres
presentades no es correspon al resultat que es pretén assolir. Al mateix temps,
pot excloure de concurs aquelles obres que puguin resultar ofensives.

19. Si el concurs es declarés desert, el jurat es donarà per dissolt i serà la
Comissió de Festes del Tura la que encarregarà directament un cartell a
l’artista que cregui convenient.
20. L’original del cartell guanyador del concurs (en suport físic i digital) i la resta
de cartells (en suport digital) seran propietat de l’Ajuntament d’Olot, que els
podrà editar en qualsevol modalitat d’explotació, distribució, suport, format i
mitjà, inclosos els audiovisuals, els informàtics, els multimèdia, els telemàtics i
qualssevol altres derivats de l’evolució tecnològica. Els autors, per tant,
renuncien als drets d’explotació sobre aquests cartells, per bé que, sempre i en
tot cas, mantindran els drets morals sobre les obres i, especialment, el
reconeixement de l’autoria.
21. L’Ajuntament d’Olot es reserva el dret d’organitzar una exposició amb tots
els originals dels cartells presentats al concurs.
ANNEX 1
Jo
amb DNI núm.: _____________________________
resident a __________________________________
al carrer ____________________________________
núm.: ______________________________________
accepto les bases del VI Concurs de Cartells Festes del Tura 2017 i certifico
que el cartell que presento és original i inèdit. Per aquest motiu signo la present
declaració jurada a______________, a_______ de/d’______________de 2017.
Signatura:

(Recordeu adjuntar les vostres dades personals i una fotocòpia del DNI)

