
1a EDICIÓ DEL CONCURS DE PINTURA RÀPIDA “MIREM LA FIRA DE LA MERCÈ” 
CATEGORIA D’ADULTS . BASES DEL CONCURS

1. Poden participar-hi totes les persones que ho desitgin. La inscripció és gratuïta.
2. El concurs es realitzarà el dissabte 30 de setembre de 2017.
3. Les inscripcions i el segellat del suport es formalitzaran a l’estand de PAKDART situat a la Plaça Vella, zona 

artesanal, el mateix 30 de setembre del  2017 de 9 h a 10 h del matí. 
4. Només es presentarà al concurs una obra per artista. La tècnica serà lliure.
5. El tema dels treballs haurà de centrar-se en la Fira de la Mercè, la fira del comerç i la bona teca de Calldetenes.
6. Les obres hauran de tenir unes dimensions de com a mínim  12P/12F i com a màxim de 30P/F preparades per 

penjar.
7. El lliurament de les obres finalitzarà a les 14h del mateix dia i no s’acceptarà cap obra fora de termini.  S’entregaran 

al  mateix lloc de segellat.
8. Les obres es presentaran sense signar.
9. Les obres quedaran exposades a la plaça Vella fins a les 20 h. Les obres que no es recullin quedaran durant una 

setmana a les oficines municipals de l’Ajuntament de Calldetenes, passat aquest temps passaran a ser propietat 
de l’Ajuntament.

10. El jurat estarà format per persones qualificades que designarà la Comissió organitzadora. La seva decisió serà 
inapel·lable.

11. El veredicte es farà públic a les 17 h a l’escenari de la plaça Onze de Setembre, espai gastronòmic.
12. Per tal de no deslluir l’acte, els artistes premiats  han de ser presents en el lliurament de premis.
13. El premi estarà dotat amb 150 € gentilesa de SANTA MARGARITA.
14. Cada participant serà obsequiat amb un val de descompte a MARCS OSONA.
15. El Jurat es reserva el dret de declarar el premi desert. 
16. L’obra premiada amb el primer premi quedarà en propietat de Santa Margarita Esdeveniments. 
17. La Comissió organitzadora no es fa responsable de les possibles  pèrdues o deteriorament de les obres.
18. El fet de participar en aquest concurs significa l’acceptació d’aquestes bases. 

La Comissió Organitzadora

1r Concurs 
de Pintura Ràpida
de la Fira de la Mercè de Calldetenes

dissabte 30 de setembre de 2017



1a EDICIÓ DEL CONCURS DE PINTURA RÀPIDA “MIREM LA FIRA DE LA MERCÈ” 
CATEGORIES INFANTILS I JUVENIL . BASES DEL CONCURS

1. Poden participar-hi infants i joves fins a 17 anys. La inscripció es gratuïta.
2. El concurs es realitzarà el dissabte 30 de setembre de 2017.
3. Les inscripcions i el segellat del suport es formalitzaran a l’estand de PAKDART situat a la Plaça Vella, zona 

artesanal, el mateix 30 de setembre del  2017 de 9 h a 10 h del matí. 
4. Només es presentarà al concurs una obra per artista. La tècnica serà lliure.
5. El tema dels treballs haurà de centrar-se en la Fira de la Mercè, la fira del comerç i la bona teca de Calldetenes.
6. L’organització proporcionarà a cada participant un bàsikA3. Qui vulgui realitzar l’obra en un altre suport, cal que 

el porti.
7. El lliurament de les obres finalitzarà a les 14 h del mateix dia i no s’acceptarà cap obra fora de termini. S’entregaran 

al mateix lloc de segellat.
8. Les obres es presentaran sense signar.
9. Les obres quedaran exposades a la plaça Vella fins a les 20 h. Les obres que no es recullin quedaran durant una 

setmana a les oficines municipals de l’Ajuntament de Calldetenes, passat aquest temps passaran a ser propietat 
de l’Ajuntament.

10. El jurat estarà format per persones qualificades que designarà la Comissió organitzadora. La seva decisió serà 
inapel·lable.

11. El veredicte es farà públic a les 17 h de la tarda a l’escenari de la plaça Onze de Setembre, espai gastronòmic.
12. Per tal de no deslluir l’acte, els artistes premiats  han de ser presents en el lliurament de premis.
13. Hi haurà 3 categories infantils: d’ 1 a  4 anys;  de 5 a 7 anys i de 8 a 11 anys; i 1 categoria de joves de 12 a 17 

anys. 
14. Hi haurà 2 premis per cada una de les categories infantils, dotats amb material artístic gentilesa de PINTUR. 
15. Hi haurà 2 premis en la categoria de joves, dotats amb material artístic gentilesa  de PINTUR .
16. Cada participant serà obsequiat amb un val de descompte a MARCS OSONA.
17. El Jurat es reserva el dret de declarar algun premi desert. 
18. Les obres premiades quedaran en propietat de  l’Ajuntament de Calldetenes.
19. La Comissió organitzadora no es fa responsable de les possibles  pèrdues o deteriorament de les obres.
20. El fet de participar en aquest concurs significa l’acceptació d’aquestes les bases.

La Comissió Organitzadora

1r Concurs 
de Pintura Ràpida
de la Fira de la Mercè de Calldetenes

dissabte 30 de setembre de 2017


