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CALENDARI
C ARTELLS

TERMINI DADMISSIÓ: De l1 de juny al 30 de juny de 2016 (ambdós inclosos).
VEREDICTE PÚBLIC: 11 de juliol de 2016, a la sala dactes de lObreria de Santa
Cristina (edifici annex a lermita de Santa Cristina), a les 20.00 hores.
EXPOSICIÓ: Sexposaran tots els cartells del 22 dagost al 16 de setembre de 2016,
a la Biblioteca Municipal de Lloret de Mar (plaça de Pere Torrent, 1).
LLIURAMENT DE PREMIS: El dia 24 de juliol durant el sopar de lObreria de Santa
Cristina, a la plaça del Pi.
DEVOLUCIÓ DOBRES: Les obres poden ser recollides en el termini de dos
mesos a El PUNTET (octubre i novembre). Les obres no recollides quedaran en
possessió de lObreria de Santa Cristina fins que lautor les reclami.

NOTES
C ARTELLS

Lentitat organitzadora posarà la màxima cura en la manipulació de les obres,
però declina tota responsabilitat en cas de pèrdua, robatori, furt, incendi o
deterioració, sigui durant el transport o durant lexposició.
Lautor de les obres concursants, pel fet de participar, es reconeix autor daquestes
obres i està en ple dret per autoritzar que aquestes siguin exposades i publicades
en catàlegs, tríptics o pòsters cedint aquest dret als organitzadors.
Només les obres premiades quedaran en propietat de lentitat. La resta seran
retornades segons estableixen les bases.
El premi especial Ses Obreres serà escollit en la tradicional Trobada dEx-Obreres per
totes les assistents (notificació de la data i hora a les interessades
per correu electrònic o postal).
El cartell premiat amb el primer premi il·lustrarà la portada de la revista i els cartells
de la Festa Major de Santa Cristina 2016.

CALENDARI TERMINI DADMISSIÓ: Del 28 de juliol al 10 dagost de 2016 (ambdós inclosos)
FOTOGRAFIA VEREDICTE PÚBLIC: Dissabte 20 dagost de 2016, al Museu del Mar de
Lloret de Mar, a les 10.00 h (passeig Camprodon i Arrieta, 1).
EXPOSICIÓ: Sexposarà una selecció de les fotografies del 22 dagost al 16 de
setembre de 2016, a la Biblioteca Municipal de Lloret de Mar
(plaça de Pere Torrent, 1)
LLIURAMENT DE PREMIS: Divendres 26 dagost de 2016, a la Biblioteca Municipal de
Lloret de Mar (plaça de Pere Torrent, 1), a les 19.00h
Lautor de les obres concursants, pel fet de participar en el concurs, es reconeix
NOTES
FOTOGRAFIA autor daquestes obres i està en ple dret per autoritzar que aquestes
siguin exposades i publicades en catàlegs, tríptics o pòsters cedint aquest dret als
organitzadors per lús especificat anteriorment.
El premi especial Ses Obreres serà escollit per votació popular de les Ex-Obreres de
Santa Cristina durant la seva exposició a la Biblioteca Municipal.
Totes aquelles persones que manifestin el seu desig de participar en el concurs amb
anterioritat via mail a obreres.santacristina@gmail.com gaudiran dun
avantatge: sels donarà un tiquet per anar de Lloret a Santa Cristina per mar, tot
seguint la processó.
Aquest concurs té el reconeixement de la Federació Catalana de Fotografia i és
puntuable per a lobtenció de les distincions dArtista, Excel·lència i Mestre de la
Federació amb el número 2016-50.
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BASES CONCURS DE CARTELLS 2016
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BASES CONCURS FOTOGRÀFIC 2016

PARTICIPANTS

El concurs queda obert a qualsevol persona major de 14 anys aficionada o
professional del sector del disseny gràfic. El concurs és gratuït.
Cada participant pot presentar un màxim de 5 obres.

PARTICIPANTS

Qualsevol persona aficionada a la fotografia. El concurs és gratuït.
Cada participant pot presentar un màxim de 5 obres.

TEMA

Festa Major de Santa Cristina, que tindrà lloc del 21 al 26 de juliol de 2016.
Lobjectiu és mostrar la cara més desconeguda del Lloret tradicional durant
els actes de la Festa Major.

TEMA

Qualsevol acte inclòs dins les Festes de Santa Cristina, que tindran lloc del
21 al 26 de juliol de 2016. Lobjectiu és mostrar la cara més desconeguda del
Lloret tradicional durant els actes de la Festa Major.

FORMAT

Les obres han de ser originals i inèdites. El format de les obres serà en
A3 vertical (29,7x42 cm) i els originals es presentaran sobre un suport rígid.
Al cartell hi ha de figurar la llegenda Santa Cristina Festa Major dEstiu 2016

FORMAT

Entrega de les obres, en format digital, a ladreça electrònica:

IDENTIFICACIÓ

Cada obra haurà danar acompanyada dun sobre tancat adreçat a:
CONCURS CARTELLS FESTA MAJOR, amb pseudònim a lexterior del sobre i
les dades personals (nom i cognoms, adreça postal, telèfon i adreça
electrònica) a linterior del sobre. El pseudònim també haurà de figurar
al revers del cartell.

TÈCNICA

La tècnica és lliure. Els dissenys es poden elaborar amb qualsevol estil o
tècnica que permeti la posterior reproducció i impressió en color.

PREMIS

Primer premi: 300  i diploma
Segon premi: 200  i diploma
Tercer premi: 100  i diploma
Premi especial Ses Obreres: Trofeu commemoratiu de lacte i diploma

TRAMESA

Els participants han denviar o portar les seves obres en format imprès a:
El Puntet
Av. de Vidreres, 58 - 17310 Lloret de Mar
Tel. 972 37 22 68
Horari: de 10.00 a 13.00 h i de 16.00 a 20.00 h
El Puntet Fenals
Pla de Fenals, s/n - 17310 Lloret de Mar
Tel. 972 37 22 68
Horari: de 10.00 a 13.00 h i de 16.00 a 20.00 h

JURAT

El jurat estarà format per tres membres coneixedors del sector del disseny
gràfic i la imatge. Un dels membres serà coneixedor de la Festa Major de
Lloret de Mar, per assegurar que es transmet lessència de la festa.

obreres.santacristina@gmail.com
Les obres shan denviar en dues mides diferents: a) en format de visualització
a la mida de 1024 píxels de base i 768 dalçada si és horitzontal, i a la
inversa si és vertical; b) en format dimpressió amb una mida superior de 6 MP.
Totes les imatges es presentaran en format JPG.
Si els arxius ocupen massa espai per enviar-los per correu electrònic,
es poden fer arribar per enllaç Wetransfer o similar.
IDENTIFICACIÓ

En el correu electrònic enviat, cal que hi figuri: nom, adreça i telèfon delautor/a,
així com el títol de lobra. Si el participant fos membre de la Federació Catalana
de Fotografia, cal incloure-hi el número de federat.

TÈCNICA

La tècnica és lliure, però no sacceptaran fotomuntatges per no
desvirtuar lessència de la festa. Les fotos poden ser en blanc i negre o en color.

PREMIS

Primer premi: 300  i diploma
Segon premi: 200  i diploma
Tercer premi: 100  i diploma
Quart premi: Diploma
Cinquè premi: Diploma
Premi especial Ses Obreres: Trofeu commemoratiu de lacte i diploma

TRAMESA

Els participants han denviar les seves obres en format digital
a ladreça electrònica especificada anteriorment:
obreres.santacristina@gmail.com.

JURAT

El jurat estarà format per tres persones, una delles reconeguda per la
Federació Catalana de Fotografia (FCF) i entre ells, dos seràn coneixedors
de la Festa Major de Lloret de Mar.

