21è CONCURS LOCAL DE PINTURA RÀPIDA DE PALLEJÀ
BASES DEL CONCURS
1. Podran participar en el concurs tots els artistes que ho desitgin i la inscripció
serà gratuïta. S’establiran dues categories de participants:
 Categoria infantil, fins a 14 anys (només per a artistes locals).
 Categoria adults, majors de 14 anys (per a artistes locals i forans).
2. El tema: indrets de Pallejà.
3. La inscripció i el timbratge dels quadres serà el diumenge 10 de juliol de 8 a 10 h
del matí al Castell. Les obres es lliuraran, sense signar, fins a les 14 h al Castell.
4. Les mides de les obres han de ser com a mínim d’un 15 F o de 65x54 i màxim 30F
o de 92x73 i s’han de presentar sobre un suport rígid de tela amb bastidor, cartrótela o fusta.
5. Cada participant podrà presentar una obra i la tècnica serà lliure.
6. El jurat estarà format per quatre personalitats del món de l’art i un representant de
la Regidoria de Cultura de l’Ajuntament de Pallejà.
7. El veredicte i els lliuraments dels premis es faran al voltant de les 21.30 h del
diumenge 10 de juliol, a la plaça del Castell. El veredicte del jurat serà
inapel·lable.
8. Les obres premiades es quedaran en propietat de l’Ajuntament de Pallejà.
9. Totes les obres presentades s’exposaran al Castell fins al dia 15 de juliol. Els
artistes podran recollir les seves obres fins al dia 22 de juliol. La Regidoria de
Cultura de l’Ajuntament de Pallejà no es farà responsable de les obres que no
s’hagin vingut a buscar dins d’aquest termini.
10. Els organitzadors es reserven el dret de resoldre qualsevol cas no previst en
aquestes bases.
11. El sol fet de participar en aquest concurs implica la més completa acceptació de
les bases.
12. S’atorgaran premis distribuïts de la manera següent:
 Premis infantils: 1r premi: 100 €; 2n premi: 75 €; 3r premi: 50 €
 Premis adults: 1r premi: 250 €; 2n premi: 200 €; 3r premi: 150 €
 Premis adults locals: 1r premi: 300 €; 2n premi: 200 €; 3r premi: 100 €
13. Aquest premis seran abonats mitjançant transferència bancària.
14. El jurat podrà declarar desert algun dels premis si així ho considera.
15. L’Ajuntament de Pallejà es reserva els drets de reproducció de les obres
guanyadores.

Pallejà, maig de 2022

Informació sobre Protecció de Dades:
El responsable de la base de dades és l’Ajuntament de Pallejà.
Les dades contingudes en aquest fitxa d’usuari es recolliran en un fitxer per poder gestionar i fer difusió del concurs de pintura ràpida.
La base jurídica en què es basa aquesta base és el consentiment de l’interessat.
Els destinataris de les dades serà la Unitat de Cultura de l’Àrea de Serveis a les Persones de l’ajuntament. No es farà cessió de les
dades a cap altre destinatari, excepte en el cas de les imatges en el moment de la publicació. No estan previstes transferències
internacionals de les dades.
Podeu exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició.
Podeu consultar la informació addicional i detallada sobre Protecció de dades a la web municipal www.palleja.cat

