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CONCURS
LITERARI
CARTELL FM
FOTOGRAFIA

SANTA COLOMA DE QUERALT

NORMES DE PRESENTACIÓ
- Cada treball ha d’anar dins un sobre gran o paquet, a l’exterior del qual hi ha
de figurar la modalitat del concurs, el lema/títol o pseudònim i, en cas que sigui
literari, la categoria.
- Acompanyant el treball i amb la mateixa informació a l’exterior, s’hi ha d’incloure
un sobre tancat, que contindrà les dades personals i de contacte de l’autor/a:
nom i cognoms; adreça, telèfon i adreça electrònica.
- El compliment dels requisits de cada modalitat de concurs és condició indispensable per a l’admissió dels treballs.

TERMINI DE PRESENTACIÓ
- El termini d’admissió per a qualsevol modalitat finalitza el 17 de juliol de 2019.
- El lliurament de les obres s’ha de fer a les oficines de l’ajuntament de Santa Coloma de Queralt en horari d’atenció al públic.

VEREDICTE
- Les obres seran valorades per un jurat, que serà diferent per a cada concurs. La
composició dels jurats es donarà a conèixer en l’acte del Pregó de la Festa Major
2019.
- Els premis es faran públics durant l’acte del Pregó de la Festa Major 2019.
- Les obres guanyadores passaran a ser propietat de l’ajuntament de Santa Coloma
de Queralt, organitzador dels concursos, el qual tindrà potestat d’exposar-les,
publicar-les o utilitzar-les.
- Les obres no premiades podran ser recollides per l’autor/a durant el mes d’octubre a l’ajuntament.
- El jurat pot declarar el premi desert, partir-lo en cas d’empat o concedir un accèssit, si ho creu convenient.
- La participació en aquests concursos comporta la total acceptació de les bases.
- Qualsevol cas no previst en les bases serà resolt per l’entitat organitzadora
d’acord amb la legislació vigent.
- Un cop resolt el veredicte, s’obriran totes les pliques per etiquetar correctament
fotografies, treballs literaris i cartells.

CONCURS LITERARI 2019
PARTICIPANTS Residents a Santa Coloma de Queralt i Baixa Segarra.
BASES Es convoquen tres categories:
A) Narrativa. Majors de 16 anys.
B) Narrativa. Entre 12 i 15 anys.
C) Poesia. Majors de 16 anys.
Els treballs literaris han de ser individuals, inèdits, originals i escrits en llengua
catalana.
Es tindrà en compte la presentació formal i la correcció lingüística.
PREMIS I DOTACIONS
Categoria A: Narrativa 1r premi: 300€ 2n premi: 200€ 3r premi: 100€
Categoria B: Narrativa Un lot de llibres valorat en:
			1r premi: 100€ 2n premi: 75€ 3r premi: 50€
Categoria C: Poesia Premi únic: 150€
CONDICIONS I PRESENTACIÓ DELS TREBALLS
Cal presentar 3 còpies impreses (lletra Arial, Verdana o Calibri cos 12) en format DIN-A4,
que poden ser a doble cara.
Categoria A: mínim de 25 línies per full i una extensió mínima de 6 pàgines.
Categoria B: mínim de 25 línies per full i una extensió mínima de 3 pàgines.
Categoria C: recull poètic d’un mínim de 150 versos.
S’han de presentar sota un títol i sense signatura.

CONCURS CARTELL FM 2019
IV Concurs de cartells de la Festa Major de Santa Coloma de Queralt promogut pel Campus Extens de la Universitat Rovira i Virgili.
Aquest concurs té com a finalitat incentivar la participació de professionals i d’artistes
novells, i fer així més plural la participació a la Festa Major.
PARTICIPANTS Majors de 16 anys.
PREMI El treball seleccionat com a guanyador rebrà un premi de 300€ i es farà servir
per il·lustrar diferents elements de difusió de la Festa Major.
CONDICIONS I PRESENTACIÓ DELS TREBALLS
El tema és lliure, però es valorarà que la creació artística faci ús de motius o imatges que
puguin associar-se a la vila de Santa Coloma de Queralt.
El format del cartell serà de 35 cm d’ample per 50 cm d’alt. Els dissenys es poden realitzar en qualsevol estil o tècnica que permeti la fotoreproducció i la impressió en quatre
colors. No s’admetran tintes metal·litzades o fluorescents, ni relleus i volums enganxats.
El/la guanyador/a es compromet a fer les adaptacions necessàries per als diferents suports de comunicació.
Cal incloure: “Festa Major de Santa Coloma de Queralt”, “2019” i “Del 14 al 20
d’agost”.
El cartell portarà al dors un pseudònim.
La totalitat de les bases del concurs es poden consultar a:
http://www.urv.cat/antenes_coneixement/quer_alt/

CONCURS DE FOTOGRAFIA 2019
LEMA La Baixa Segarra viu la festa
S’admet qualsevol modalitat o tècnica fotogràfica.
PARTICIPANTS Majors de 16 anys.
PREMIS El jurat valorarà les obres i atorgarà els premis següents:
1r premi: 200e
2n premi: 150e
3r premi: 100e
CONDICIONS I PRESENTACIÓ DELS TREBALLS
La mida de la imatge és lliure, però s’ha de presentar muntada en un paspartú o cartolina negra de 30x40 cm i en format digital.
Cada participant pot competir amb un màxim de dues fotografies, però només una podrà
ser premiada.
Cadascuna de les fotografies portarà un lema identificatiu.
Cal fer constar l’indret exacte on es troba l’element fotografiat.
Els autors són responsables exclusius del dret d’imatge que puguin generar les seves obres
i n’assumeixen l’autoria i originalitat.

Il·lustríssim Ajuntament
de Santa Coloma de Queralt

