I CONCURS D’IDEES REGAL INSTITUCIONAL AJUNTAMENT DE BENISSA

BASES CONCURS

1. Objecte:
L’objecte del present concurs és la realització del regal institucional representatiu de
l’Ajuntament de Benissa i que serveix com obsequi corporatiu durant l’any 2018.

2. Tècniques:
Es pot utilitzar la tècnica que es considere més adequada per a la seua realització
(escultura, dibuix, pintura o d’altres suports, tècniques o elements decoratius).

3. Regal:
El regal guanyador es donarà com obsequi en finalitzar un acte de gran rellevància per
la institució. L’obra haurà d’estar inspirada en algun element o racó del poble que
represente Benissa. Cada participant hi pot concursar presentant tantes propostes
com vulga.
Les propostes presentades cal que siguen originals, inèdites i que no hagen estat
seleccionades o premiades en altres concursos.

4. Lliurament:
Al dors o la base de l’obra s’escriurà un títol amb el qual es concursa i cada obra
s’acompanyarà d’un sobre tancat en la part exterior del qual s’escriurà el mateix títol.
Dins el sobre constarà: el títol, el nom i cognoms de l’autor/a, adreça postal, telèfon i
adreça mail.

5. Terminis:
Els treballs es poden lliurar amb el sobre tancat en l’alcaldia de l’Ajuntament de
Benissa, de dilluns a divendres de 10 h a 15 h.
El termini de presentació finalitza el dia 21 de maig de 2018, a les 15 hores.
6. Jurat:
En la valoració de les obres les persones membres del jurat tindran en compte els
criteris següents:

- La creativitat de la proposta
- La seva relació representativa amb Benissa
- Les possibilitats de recreacions en miniatura
- La presentació
El veredicte del jurat és inapel·lable i pot declarar el premi desert.

7. Premi
L’obra guanyadora rebrà un premi de 1.600 €. El premi quedarà sotmés a tots els
tributs que li resulten d'aplicació. La persona autora de l’obra guanyadora es
compromet a lliurar un total de 17 reproduccions. Les primeres 7, es lliuraran abans
del 18 de juny de 2018 i la resta depenent de les necessitats de l’ajuntament.
8. Veredicte:
El veredicte del jurat es farà públic el dia 25 de maig de 2018, en el tabló d’edictes de
l’Ajuntament, en la pàgina web i en les xarxes socials.
El concurs pot quedar desert si així ho estima el jurat.

9. Drets:
Els drets d’explotació, reproducció, comunicació i difusió pública, inclosa la difusió a
Internet, transformació i distribució de l’obra guanyadora quedaran en propietat de
l’Ajuntament de Benissa, el qual es reserva el dret de realitzar modificacions en el
disseny original que en permeten la correcta interpretació visual, així com la seua
reproducció.
L’Ajuntament de Benissa es reserva el dret d’exposar públicament les obres
presentades a concurs.

10. Recollida de les obres:
La data límit per la recollida d’obres no guanyadores serà el 1 de juny de 2018. Per la
recollida s’haurà de trucar prèviament al 96 573 12 90 / 628 73 82 49 (Alcaldia) o
enviar un correu electrònic a alcaldia@ajbenissa.es
Les obres que no siguen recollides en el temps establert, passaran a ser propietat de
l’Ajuntament, qui decidirà què fer amb elles.
11. Acceptació de les bases:
La participació en el concurs pressuposa l’acceptació d’aquestes bases. Qualsevol
aspecte no previst serà resolt pel jurat.

