36a FIRA COMARCAL DE PRIMAVERA
CAMPLLONG 2018
15è. CONCURS DE PINTURA RÀPIDA CAMPLLONG 2018
DISSABTE 7 D’ABRIL
1 – Tema: “Les activitats de la fira”. (És imprescindible crear l’obra “in situ” dins del recinte
firal)
2 – Podran participar-hi tots els artistes que ho desitgin, amb una sola obra.
3 – Només s’admetran suports d’un sol color uniforme, tècnica lliure, mida lliure.
4– Inscripcions de 9 a 11 del matí o de 2/4 de 3 a 4 de la tarda a l’Ajuntament.
Lliurament, a la tarda de 6 a 7 com a màxim al Local Social.
5 – Veredicte i entrega de premis, el dissabte a ¾ de 8 del vespre.
6 – Si no s’assisteix personalment o per delegació al lliurament de premis s’entendrà que
es renuncia al premi.
7 – El jurat estarà format per membres qualificats del món artístic i pels patrocinadors.
8 – Les obres premiades quedaran en propietat dels donants del premi.
9 – L’organització vetllarà per les obres inscrites, però no es fa responsable dels possibles danys
que es puguin produir.
10 – Prendre part en aquest concurs suposa estar d’acord amb les seves bases i/o les decisions del
jurat.
11 – L’organització es reserva el dret de resoldre qualsevol cas no previst en aquestes bases.
12 – Diumenge 8 d’abril, exposició i venda d’obres. Totes les obres han de quedar-se exposades
fins a les 20h.
13 - El premi especial "Temàtica concurs de paletes" en cas de quedar desert participarà amb
la consideració d'un 3r premi.
PREMIS:
- 1r Premi

600.- € Ajuntament de Campllong

- 2n Premi

300.- € Joaquim Albertí, SA

- 3r Premi

250.- € Tecnical

- Premi especial temàtica "concurs paletes"

250.- € Col.laborador

- 4t Premi

200.- € Can Barris

SORTEIG d’una MAGNÍFICA CISTELLA amb productes de la fira, entre els artistes PINTORS que no
hagin estat premiats
ALS INSCRITS, DURANT EL MATÍ, SE’LS OBSEQUIARÀ AMB UN ESMORZAR

