XXXIX CONCURSO DE CARTELES ANUNCIADORES DE LA FESTA MAJOR EN HONOR DE
"LA SANTÍSSIMA SANG" DÉNIA 2019
El Ayuntamiento de Dénia convoca el XXXIX CONCURSO DE CARTELES ANUNCIADORES DE LA FESTA
MAJOR EN HONOR DE "LA SANTÍSSIMA SANG". Dénia 2019, con arreglo a las siguientes bases:

XXXIX CONCURS DE CARTELLS ANUNCIADORS DE LA FESTA MAJOR EN HONOR DE "LA
SANTÍSSIMA SANG"DÉNIA 2019
L' Ajuntament de Dénia convoca el XXXIX CONCURS DE CARTELLS ANUNCIADORS DE LA FESTA MAJOR EN
HONOR DE "LA SANTÍSSIMA SANG". DÉNIA 2019, d’acord amb les següents bases:

1.

Podrán participar en este Concurso cuantos artistas lo deseen, a excepción del ganador de la edición
anterior, pudiendo presentar un máximo de tres obras.

1.

Podran participar en aquest Concurs tots els artistes que ho desitgen, a excepció del guanyador de
l’edició anterior i podran presentar un màxim de tres obres.

2.

El tema será sobre cualquier motivo de Dénia o sus Fiestas Patronales.

2.

El tema serà qualsevol motiu de Dénia o de les seues Festes Patronals.

3.

El cartel adoptará la forma vertical, siendo su formato de 42x30 cm. (A3), sin margen y sin firma. Deberá
ir montado inexcusablemente sobre cartón pluma, y sin cristal. Además se adjuntará un CD con tres
digitalizaciones del cartel, un JPG de 200 kb, un JPG de 1 Mb y un PDF en alta resolución a tamaño final
de impresión.

3.

La composició del cartell adoptarà la forma vertical, i el seu format serà de 42x30 cm. (A 3) sense marge i
sense signar. Haurà d’anar muntat inexcusablement sobre cartró ploma i sense vidre. A més s’adjuntarà
un CD amb tres digitalitzacions del cartell, un JPG de 200kb, un JPG d’1 Mb i un PDF en alta resolució
amb la mida final d’impressió.

4.

En los carteles será obligatorio que figure la siguiente leyenda principal: FESTA MAJOR EN HONOR
DE LA SANTÍSSIMA SANG. DÉNIA DEL 6 AL 14 DE JULIOL 2019. Y un sub-leyenda: Bous a la mar.
Festa d'Interès Turístic Nacional, debiendo figurar obligatoriamente el escudo normalizado de la
Ciudad de Dénia (solicitar a la concejalía de cultura cultura@ayto-denia.es). El Ayuntamiento podrá
realizar modificaciones sintácticas y morfológicas de las leyendas o textos escritos en el cartel.

4.

En els cartells serà obligatori que figure la següent llegenda principal: FESTA MAJOR EN HONOR DE
LA SANTÍSSIMA SANG. DÉNIA, DEL 6 AL 14 de JULIOL 2019. I una llegenda secundària: Bous a la
mar. Festa d'Interès Turístic Nacional. Obligatòriament figurarà també l'escut normalitzat de la Ciutat
de Dénia (sol·licitar a la regidoria de cultura cultura@ayto-denia.es) L'Ajuntament podrà realitzar
modificacions sintàctiques i morfològiques de les llegendes o texts escrits del cartell.

5.

Las obras deberán ser originales. El color y la técnica libre. Si la ejecución técnica del cartel requiriese
alguna modificación para su impresión, el Jurado podrá imponer dicha variación, previa consulta y en
colaboración con el/la artista

5.

Les obres hauran de ser originals. El color i la tècnica lliures. Si l’execució tècnica del cartell necessita
alguna modificació per a la impressió, el Jurat podrà imposar les variacions, prèvia consulta i en
col·laboració amb el/l’autora.

6.

El plazo para la admisión de carteles terminará el 3 de mayo de 2019, entregándose en la Casa
Municipal de Cultura, Plaza Jaume I, 03700 Dénia. Los artistas harán constar en sobre aparte: el lema
del cartel, los datos para la identificación del autor/a, un breve currículum y domicilio, teléfono y correo
electrónico, así como, en distinta hoja, su firma con un fondo igual al del cartel para su posible inserción
en el mismo, en caso de ser premiado.

6.

El termini màxim per admetre els cartells finalitzarà el 3 de maig de 2019 i es presentaran els treballs a la
Casa Municipal de Cultura, Plaça Jaume I, 03700 Dénia. Els artistes faran constar en un sobre a banda:
el lema del cartell, les dades per a identificar-se, un breu currículum i el domicili, telèfon i correu
electrònic, així com, en full apart, la seua signatura amb un fons igual al del cartell per a la seua possible
inserció en el cartell esmentat en cas que fos premiat.

7.

Con los Carteles admitidos se celebrará una exposición en la Sala de Exposiciones de la Casa Municipal
de Cultura que se inaugurará el día 16 de mayo, y estará abierta al público hasta el 31 de mayo.

7.

Amb els cartells admesos se celebrarà una exposició a la Sala d'Exposicions de la Casa Municipal de
Cultura, que s'inaugurarà el dia 16 de maig, i estarà oberta al públic fins al 31 de maig.

8.

Un Jurado cualificado, designado por la Corporación Municipal, será el encargado de premiar las obras y
podrá declarar desierto el premio, si así lo considera. El fallo del jurado será inapelable. No obstante, el
jurado podrá revisar y anular el fallo si en el cartel se observan indicios de plagio de otras obras o si, sin
poder considerarse como tal supongan una imitación, estén inspirados en otras obras o coincidan con
ellas de tal forma que, una vez conocidas por el jurado tales circunstancias, le den motivo a decidir que
les faltan méritos de originalidad.

8.

Un Jurat qualificat, nomenat per la Corporació Municipal, serà l'encarregat de premiar les obres i podrà
declarar desert el premi, si així ho considera. La seua decisió serà inapel·lable. No obstant això, el jurat
podrà revisar i anul·lar la seua decisió si en el cartell s’observen indicis de plagi d’altres obres o si,sense
poder considerar-se com a tal, suposen una imitació, siguen inspirades en altres obres o coincideixen
amb elles de tal manera que, una vegada conegudes pel jurat aquestes circumstàncies, li donen motiu
suficients per a decidir que li falten mèrits d’originalitat.

9.

Se concederá un único PREMIO de 1.000 euros, para el autor del cartel que resulte ganador.

9.

Es concedirà un PREMI únic de 1.000 euros per a l’autor del cartell guanyador.

Este premio se abonará con cargo a la partida presupuestaria 334.48100 correspondiente al ejercicio
2019 del presupuesto del Ayuntamiento de Dénia

Aquest premi s’abonarà amb càrrec a la partida pressupostària 334.48100 corresponent a l’exercici 2019
del pressupost de l’Ajuntament de Dénia.

10. El cartel premiado quedará en propiedad del Ayuntamiento de Dénia con carácter exclusivo, quien hará
el uso que estime conveniente, considerándose además cedidos por el autor los derechos de
explotación sobre dicho cartel. Los carteles no premiados podrán ser retirados en el plazo de un mes
desde la finalización de la exposición.

10. El cartell premiat restarà propietat de l'Ajuntament de Dénia amb caràcter exclusiu, el qual li donarà
l’ús que estime convenient, considerant-se a més cedits per l’autor els drets d’explotació sobre el cartell
esmentat. Els no premiats podran ser retirats en el terme d’un mes a partir de l’acabament de l’exposició.

11. El hecho de presentarse a este concurso implica la aceptación de las bases, así como de cualquier
modificación que hubiese, caso de creerlo oportuno la entidad organizadora, en este caso, la
Corporación Municipal de Dénia. El Jurado resolverá cualquier incidencia, siendo en todo caso, su fallo
inapelable.
Febrero de 2019

11. El fet de participar en aquest concurs suposa l'acceptació d'aquestes bases, així com de qualsevol
modificació que es produïra, en cas que la Corporació Municipal ho considere oportú. El Jurat resoldrà
qualsevol incidència i, en tot cas, la seua decisió serà inapel·lable.

Febrer de 2019

12.- PROTECCIÓ DE DADES
De conformitat amb la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter Personal, vostè presta
consentiment per incorporar les seves dades personals i de contacte al fitxer “Concurs de Fotografia
“Tema Dénia” 2019” del que és titular l'Ajuntament de Dénia amb domicili en Plaça de la Constitució, 10,
03700 Dénia i li informem que podrà exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició
establerts en aquesta Llei a través de carta certificada, adjuntant fotocòpia del seu DNI/Passaport, en la
següent adreça de correu electrònic: cultura@ayto-denia.es
PROTECCIÓN DE DATOS
De conformidad con la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal, usted presta
consentimiento para incorporar sus datos personales y de contacto al fichero “Concurso de Fotografía
“Tema Dénia” 2019” del que es titular el Ayuntamiento de Dénia con domicilio en Plaza de la
Constitución, 10, 03700 Dénia y le informamos que podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación,
cancelación y oposición establecidos en dicha Ley a través de carta certificada, adjuntando fotocopia de
su DNI/Pasaporte, en la siguiente dirección de e-mail: cultura@ayto-denia.es
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