BASES CONCURS DE GRAFITS

Amb l'objectiu de fomentar l'expressió artística dels jóvens, la Regidoria de Joventut de
l'Ajuntament de Villalonga promou aquest concurs GRAFIT dins de la setmana del llibre.

1. Es podran presentar persones de qualsevol nacionalitat fins a 25 anys d'edat.
2. La modalitat del concurs és individual.
3. La inscripció està limitada a 15 persones, per a la qual cosa es tindrà en compte només
l'ordre d'inscripció.
4. Les inscripcions es realitzaran en: Ajuntament de Villalonga C/ Enginyer Rosselló,1
Villalonga (València) Tel. 96 280 50 04 o enviant-les al següent correu electrònic:
ajuntament@villalonga.es
Es proporcionaran les dades següents: nom i cognoms, domicili, DNI, edat, telèfon i correu
electrònic i Din A-4 de l'obra a realitzar.
5. El termini de presentació d'inscripcions serà fins al dilluns 20 d'abril de 2015.
6. El tema de les obres serà “ Un llibre, un bon amic”
7. L'activitat es desenvoluparà dissabte 25 d'abril de 2015, des de 12:00 fins a les 16:00 h.
8. En el mur exterior del Col·legi Públic “Verge de la Font” de Villalonga.
9. El jurat passarà a avaluar les obres a les 17:00 h. donant la valoració final a les 18:00 h. A
continuació es procedirà al lliurament dels premis.
10. S'atorgaran 3 premis: 1r premi valorat en 600.-€, 2n premi valorat en 400.-€ i premi al
participant local 250.-€.
11. Els participants s'encarregaren de proveir-se dels materials, tant tècnics com lumínics
necessaris per a realitzar un grafit. Açò no impossibilita que cada un dels concursants
utilitze materials naturals i artificials o altres materials que el propi concursant requerisca
per a realitzar la seua obra.
12. Havent finalitzat tots els concursants les seues obres, aquestes romandran exposades. Tots
els treballs es publicaran mitjançant notícia en la pàgina web de l'Ajuntament de Vilallonga,
premsa i xarxes socials.
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13. Els treballs realitzats passaran a ser propietat de l'Ajuntament de Villalonga, podent-los
reproduir quan i com considere oportú.
14. L'organització es reserva el dret de penalitzar aquelles persones que incloguen en les seues
obres algun component que adquirisca actitud violenta, falta de respecte a la resta de
participants o assistents, arribant fins i tot a anul·lar la decisió del jurat i expulsió del
concurs.
15. Seran motiu de desqualificació del concurs les circumstàncies següents:
 La realització de grafits fora dels espais designats per l'organització.
 L'execució de grafits que constituïsquen apologia de la violència, així com les obres
d'apologia racista, sexista o xenòfob o obscé, o que atempte contra la dignitat de les
persones.
 El plagi de les obres d'altres artistes.
16. La participació en l’esmentat concurs implica l'acceptació de les bases en la seua totalitat.
Els participants i interessats podran ampliar la seua informació consultant la pàgina web o
bé dirigint-se al propi Ajuntament.

A Villalonga a 24 de març de 2015

La Regidoria de Joventut

M Carmen Seguí Benavent
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