CONCURS DE DISSENY DE SAMARRETES DE L’OFICINA JOVE DE LA
NOGUERA

Bases de la Convocatòria del concurs de disseny de samarretes de l’Oficina
Jove de la Noguera
Procediment: Convocatòria i desenvolupament d'un concurs de disseny de
samarretes.
Assumpte: Disseny de la samarreta oficial de l’Oficina Jove de la Noguera per a
l’any 2019
Document signat per: La presidenta del Consell Comarcal de la Noguera

BASES DE LA CONVOCATÒRIA DEL CONCURS DE DISSENY DE
SAMARRETES DE L’OFICINA JOVE DE LA NOGUERA

PRIMERA. Objecte de la Convocatòria

L’àrea de joventut del Consell Comarcal de la Noguera, amb el propòsit
de fomentar la participació i estimular la creativitat dels i les joves de la comarca de
la Noguera, té el propòsit de celebrar el “Concurs de disseny de samarretes de
l’Oficina Jove de la Noguera”.

SEGONA. Participants

Podran participar en el concurs joves de 14 a 35 anys residents a la comarca
de la Noguera.
Cada jove només podrà presentar un únic disseny de samarreta.
Els dissenys s’hauran de presentar a l’Oficina Jove de la Noguera abans del
14 de gener de 2019 fins a les 12.00 hores.

TERCERA. Convocatòria del concurs

Es convocarà el concurs mitjançant els mitjans que es considerin més
oportuns per donar una màxima difusió i facilitar la màxima participació com, per
exemple, pàgines web, xarxes socials, premsa, ràdio, televisió, mitjançant cartells,
anuncis, etc. Així mateix, es podrà remetre a les associacions de joves i als centres
escolars de secundària de la comarca de la Noguera.
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QUARTA. Tema i format del disseny

El tema del concurs és lliure, però ha d’haver-hi quelcom característic de la
joventut i la comarca de la Noguera.
Les obres hauran de ser originals, inèdites i no premiades en altres
certàmens, amb els textos escrits en català i presentats en format digital o
paper DIN A4 com a màxim.
El disseny haurà de ser a una cara i podrà ser un fotomuntatge, un dibuix,
un collage, o qualsevol altra idea creativa amb materials, pintures, imatges i/o
objectes diferents.
El Comitè organitzador del concurs es reserva el dret de rebutjar la
participació d'aquelles creacions el contingut del qual no s'ajusti al tema del
concurs. En tot cas, es valorarà la qualitat artística i tècnica de les obres.

CINQUENA. Presentació

Els dissenys podran presentar-se fins al dia 14 de gener de 2019 a les
12.00 hores, a l’Oficina Jove de la Noguera l'adreça de la qual és C/Pintor
Borràs nº17 1a planta de Balaguer, en horari de 9.00 a 14.00 i de 16.30 a 18.30
hores, o en format digital a l’adreça noguera@oficinajove.cat

SISENA. Rebuig d'obres

Seran rebutjats tots aquells dissenys que no compleixin amb les condicions
establertes a les presents bases. El rebuig motivat serà comunicat als seus autors
amb l'antelació deguda.

SETENA. Premis

El premi per al guanyador serà un val d’alberg d’una nit per a dues persones,
amb esmorzar inclòs, a qualsevol alberg de la Xarxa Nacional d’Albergs Socials de
Catalunya (XANASCAT), a més d’una samarreta amb el disseny guanyador i un lot
de productes de l’Oficina Jove.
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VUITENA. Jurat

El Jurat estarà compost per l’equip tècnic de l’Oficina Jove de la Noguera.

NOVENA. Decisió del Jurat i lliurament del premi

El Jurat, una vegada finalitzat el termini de presentació d'obres, es reunirà el
15 de gener de 2019 i examinarà les obres presentades, relacionant acuradament
la tècnica, originalitat, creativitat i relació amb el tema proposat.
La decisió del Jurat haurà inapel·lable, comunicant-se a tots els participants
d'acord amb les Bases que regulen el concurs.
Lliurament del premi: Una vegada el jurat determini quina és l’obra
guanyadora, és posarà en contacte amb la persona guanyadora i es pactarà un dia i
una hora en que aquesta pugui passar a buscar el seu premi per les dependències
de l’Oficina Jove de la Noguera (C/Pintor Borràs 17 1ª planta).

DESENA. Propietat de les obres

A partir del 15 de gener de 2019, el disseny guanyador del concurs
comarcal passarà a ser la imatge de la samarreta oficial i del material publicitari de
l’Oficina Jove de la Noguera.
Les obres passaran a ser propietat de l’Oficina Jove de la Noguera i podran
ser distribuïdes, copiades i exhibides pels organitzadors del Concurs, que no
obtindran cap benefici comercial d'aquestes accions. No es podran realitzar obres
derivades.

ONZENA. Altres determinacions

La participació en aquest concurs implica l'acceptació de totes les bases.
L'organització es reserva el dret a introduir, si ho creu convenient, les modificacions
necessàries per al bon funcionament del concurs.

