
BASES IX CONCURS CARTELL 
ULÉ BARRAQUES RIUDOMS 2016

1. Podran participar totes les persones que hi  estiguin interessades, de forma individual o formant
equip, amb un màxim de dos dissenys per persona o equip.

2. L’objecte d’aquest concurs és el disseny d’un cartell i d’un flyer publicitari per a fer difusió de les Ulé
Barraques Riudoms 2016, en el marc de la Festa Major de Sant Jaume – Riudoms 2016.

3. El disseny del cartell i del flyer haurà de ser original i inèdit, realitzat mitjançant qualsevol tècnica o
procediment, sempre que sigui susceptible la seva reproducció a través dels mitjans tècnics habituals.
Els dissenys hauran de confeccionar-se per a ser reproduïts en color.

4. Les dimensions del disseny del cartell hauran de ser, necessàriament, de 594 x 420 mm (DIN-A2),
en qualsevol disposició (horitzontal – vertical), i les del flyer, 148 x 105 mm (DIN-A6), en qualsevol
disposició (horitzontal – vertical).

5. Hi haurà un primer i únic premi de 200 €. El guanyador ha d'estar a disposició de la Comissió de
Barraques de Riudoms per a qualsevol canvi en el cartell.

6. Al disseny, de forma clara i visible, hi haurà de figurar la llegenda:

 Ulé Barraques Riudoms 2016

 Festa Major de Sant Jaume, Riudoms

 El logotip de les Ulé Barraques Riudoms*

 La data (22 i 23 de juliol) seguit dels grups musicals o un espai per a posar-los**

 Reservar un extrem inferior pels logotips que s’indiquin.

7. El flyer haurà de ser una còpia exacta del cartell a petita escala o una adaptació d’aquest sense
perdre’n l’estil.

8. S’haurà de presentar una versió del cartell (i flyer en cas de ser diferent) en A3 a les oficines de
l’Ajuntament  de Riudoms,  dins del  seu horari  habitual,  juntament  amb la  versió  digitalitzada per  a
poder-se editar, si s’escau. A cadascun dels concursants se’ls entregarà un rebut com a prova de
participació i dipòsit del treball presentat.

9. Els  treballs,  sense firmar,  s’acompanyaran amb un sobre tancat amb les dades personals  dels
concursants (nom i cognoms, DNI, adreça, telèfon i correu electrònic).
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10.  El termini de presentació serà fins al 6 de maig de 2016, aquest inclòs.

11.  El Jurat estarà format pels membres de la Comissió de Barraques de Riudoms. El Jurat podrà
excloure aquells treballs que no compleixin els requisits detallats en aquestes bases.

12.  El veredicte del Jurat serà publicat a la pàgina web i xarxes socials de l'Ajuntament de Riudoms i
de  la  Comissió  de  Barraques  Riudoms  entre  el  9  i  el  13  de  maig,  i  anunciat  al  guanyador
telefònicament.

13.  El  disseny del  cartell  guanyador  serà cedit  pel  seu/s autor/s  a la  Comissió  de Barraques de
Riudoms,  que  l’utilitzarà  per  a  publicitar  les  Ulé  Barraques  Riudoms 2016 i  podrà  reproduir-lo  en
diferents formats i suports.

14.  Els treballs  no guanyadors podran ser  retirats pels  seus autors fins a 30 dies després de la
publicació del veredicte del Jurat. Un cop passat aquest temps, s’entendrà que passen a ser propietat
de la Comissió de Barraques de Riudoms.

15.  El jurat es reserva el dret a declarar desert el concurs, així com de resoldre qualsevol imprevist no
contemplat en aquestes bases de forma inapel·lable.

16.  El fet de concursar suposa la total acceptació de les bases.

17.  Per a més informació: ulebarraquesriudoms@gmail.com

** Si està interessat en saber els grups que assistiran a les Ulé Barraques Riudoms 2016 per a fer-ne un ús
exclusivament destinat al disseny del cartell, posi’s en contacte amb nosaltres a través de correu electrònic
a ulebarraquesriudoms@gmail.com

Riudoms, abril de 2016

Comissió de Barraques de Riudoms 

ulebarraquesriudoms@gmail.com
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