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L’AJUNTAMENT DE DELTEBRE CONVOCA UN CONCURS DE CARTELLS PER
ANUNCIAR EL XXIV PREMI LITERARI “TERRA DE FANG”.
BASES:
1. La finalitat és elegir un cartell que representi l’esperit del premi, relacionat amb la
creació literària, i que tingui atractiu publicitari per a difondre el premi.
2. Poden participar-hi tots els/les artistes a partir de 12 anys que ho desitgin a títol
individual i poden presentar un treball per artista.
3. El cartell es pot elaborar per qualsevol procediment, sempre que la seva
reproducció no presenti dificultats. Si el cartell s’elabora mitjançant un procés
informàtic, caldrà adjuntar-hi el CD corresponent.
4. El format serà vertical i les mides seran 29,7 x 42 Din A3
5. Als originals ha de figurar de manera ben visible:
-

XXIV Premi Literari Terra de Fang
Prosa, poesia i recerca
Març 2019
Consulta de Bases: www.deltebre.cat
L’emblema de l’Ajuntament de Deltebre

6. El disseny premiat serà propietat exclusiva de l’Ajuntament de Deltebre i serà
utilitzat en tot el material de difusió relacionat amb el premi.
7. Els originals es presentaran a l’Ajuntament de Deltebre (Regidoria de Foment
Cultural), en dies laborables i horari d’oficina, acompanyats d’un sobre tancat amb
la informació següent:
-

dades personals de l’autor/a (nom, adreça, NIF, e-mail i telèfon)
breu explicació del cartell

8. Hi haurà un únic premi dotat amb 200 euros
9. Un jurat qualificador designat amb aquesta finalitat procedirà a l’elecció del
guanyador/a. El jurat no només tindrà en compte la qualitat artística, sinó també la
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seva expressivitat i la idoneïtat com a cartell anunciador del premi. Tanmateix, el
jurat podrà declarar desert el concurs.
10. El termini de presentació de les obres finalitzarà el dia 28 de desembre de
2017. Els presentats fora de termini seran exclosos.
11. Els guanyadors/es en les dos últimes edicions del concurs de cartells ja no
tindran opció a concursar
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