BASES PER AL PRIMER CONCURS ARTÍSTIC
DIA DE LA MARE DE MUSEROS

1. ENTITATS ORGANITZADORES I COL·LABORADOR
Organitza l’Ajuntament de Museros, i en concret les regidories de Comerç,
Indústria i Majors; de Cultura i Promoció Lingüística, i d’Educació i Esport;
conjuntament amb Comerços Associats de Museros (CAMU), i la col·laboració
de l'AMPA del CEIP Blasco Ibáñez.

Agrair la col·laboració de l'entitat bancària Caixa Popular, Unió Gremial, la
Diputació de Valencia i la Conselleria d'Economia Sostenible, Sector Productius,
Comerç i Treball.

2. OBJECTE
L'objectiu d’aquest concurs és aconseguir que les persones participants
homenatgen la seua mare amb una peça artística de la seua preferència com
agraïment als qui exerceixen tan important tasca en les seues vides, i per
promoure la creativitat artística de cadascuna de les persones concursants.
Es valorarà tant la tècnica, com l'originalitat de la peça artística, a més de
l'emotivitat i de l'aspecte sentimental, simpatia o totes aquelles sensacions que
puga transmetre.
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3. PREMIS PER A LA PERSONA GUANYADORA I PER A LES FINALISTES

S'establiran cinc categories:
I. Xiquets i xiquetes de 4 a 6 anys.
II. Xiquets i xiquetes de 7 a 10 anys.
II. Xiquets i xiquetes de 11 a 13 anys.
IV. Juvenil de 14 a 18 anys.
V. Adult a partir de 19 anys.
Els premis consistiran en 8 targetes de 50 € i 2 de 100 € per a la categoria
d’adults, per a consumir en els comerços associats de CAMU, que es repartiran
de la manera següent:
−

2 targetes de 50 € per a xiquets i xiquetes de 4 a 6 anys.

−

2 targetes de 50 € per a xiquets i xiquetes de 7 a 10 anys.

−

2 targetes de 50 € per a xiquets i xiquetes de 11 a 13 anys.

−

2 targetes de 50 € per a xiquets i xiquetes de 14 a 18 anys.

−

2 targetes de 100 € per a adults a partir de 19 anys.

El concurs està limitat a un premi per persona participant guanyadora i domicili.

4. CONCURSANTS I REQUISITS DE LES PECES ARTÍSTIQUES

Podran participar qualsevol persona fins a tres peces artístiques que poden ser:
un dibuix, una fotografia, un poema, un microrelat o qualsevol altra obra artística,
les quals tindran com a tema principal l’objecte d’aquest concurs: la mare.

Cada peça artística ha de complir els requisits següents:
a) Cada participant podrà presentar fins a un màxim de tres peces
artístiques de la mateixa o diferent disciplina.
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b) El contingut de la peça artística necessàriament ha d'estar relacionat
amb el tema del concurs.
c) No poden contindre marques d'aigua en les fotografies ni firma en la
resta de peces artístiques.
d) La sol·licitud d’inscripció comporta l'acceptació d’aquestes bases.

Si es concursa amb fotografies ha de complir amb els requisits següents:
a) Si en les fotografies apareixen menors d'edat, s'ha d'adjuntar
l'autorització del pare i de la mare o del tutor i tutora que autoritzen la
participació de la fotografia en el concurs, i la seua l'exposició, si escau,
d’acord amb la Llei orgànica de protecció jurídica del menor.
b) El format de les imatges ha de ser JPEG, RAW.
c) Dimensions de l’arxiu en píxels per a impressió en qualitat de 300 DPI:
2.480 x 3.508.
d) Format A4 (alçada de 297 mm x amplària de 210 mm).
e) Les persones fotografiades hauran de tindre una vinculació directa amb
qui participa en el concurs, no s’admetrà qualsevol altra fotografia que
no complisca aquest requisit o siga còpia d'altres fonts.

5. INSCRIPCIÓ DE LES PECES ARTÍSTIQUES

Les

fotografies

hauran

de

ser

enviades

al

correu

electrònic

juanjosecarrion@museros.es i la resta de peces seran entregades en els
comerços col·laboradors en el concurs.

Totes les hauran adjuntar la informació següent:
- Nom i cognoms.
- DNI.

Pàgina 3 de 5

- Domicili.
- Telèfon.
- Sí/No vull que la meua peça o les meues peces artístiques participen en
el concurs i formen part de l'exposició a la Casa de Cultura.
- Haurà d'incloure la clàusula següent:
“Done el meu consentiment exprés perquè les meues dades i fotografies
siguen incorporades en el fitxer de dades de caràcter personal titularitat
de l'Ajuntament amb la finalitat de contactar, deliberar i exposar, en cas
que fora necessari, per al correcte desenvolupament del concurs i
lliurament de premis”. (Reglament general de protecció de dades).

6. FASES I CALENDARI DEL CONCURS

1. Inscripció de les obres: del dijous 15 d’abril al divendres 7 de maig de 2021.
2. Deliberació dels membres del jurat: del dilluns 10 al divendres 14 de maig de
2021.
3. Conéixer els guanyadors o guanyadores: dimarts 18 de maig de 2021.
4. Lliurament de premis: totes les peces artístiques s'exposaran a la Casa de
Cultura en la data que es comunicarà amb antelació pels mitjans habituals dels
quals disposa tant l'Ajuntament com les altres associacions, entitats promotores
i col·laboradores del concurs.

Algunes dates poden ser susceptible de canvis per recomanacions de les
autoritats sanitàries

7. JURAT
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El resultat del concurs es realitzarà sobre la base de la decisió d'un jurat format
per membres de totes les entitats organitzadores i col·laboradores, i per aquelles
persones en les quals es considere oportú comptar amb la seua opinió tècnica
com a experts en la seua àrea.

El jurat podrà desqualificar peces artístiques si no compleixen amb els requisits
per als concursants i per fotografies continguts en el punt 4 d'aquestes bases,
així com declarar el concurs desert en alguna de les seues categories. El jurat
certificarà, mitjançant una acta, les peces artístiques guanyadores.

8. ACCEPTACIÓ DE LES BASES I DESCÀRREC DE RESPONSABILITAT

La participació en el concurs implica l'acceptació sense reserves de les bases
d’aquest i la renúncia al dret d'interposar qualsevol tipus d'impugnació o
reclamació sobre aquestes.

En inscriure's, les persones que concursen afirmen comptar amb plena capacitat
jurídica per a concursar amb qualsevol tipus d’obra artística, i, per tant, eximeixen
a les entitats organitzadores i col·laboradores del concurs de qualsevol
responsabilitat derivada de la falta de capacitat jurídica sobre les seues obres.
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