R.A.310/17

BASES DEL I CONCURS DE POSTALS NADALENQUES 2017
A. Definició de l’objecte.
Elaborar un dibuix nadalenc en l’objectiu de fomentar la participació, valors de cooperativisme i
l’expressió artística.

B. Requisits dels aspirants.
Podrá concórrer xiquets i xiquetes de la localitat d’Alcàntera de Xúquer, en edat entre 8 i 12 anys,
sense més llimitacions que les consignades en les bases d’este concurs.

C. Requisits dels treballs que s’han de presentar.
1. Els treballs que concursen tenen que ser inèdits i la temàtica té que ser referent al
nadal, on es valorarà l’originalitat i capacitat creativa. Cada autor podrà presentar
com a màxim un dibuix.
2. Els dibuixos seran realitzats a mà, podran presentar-se en blanc i negre o en color. Els
dibuixos es presentar tant en vertical com horitzontal, en paper o en cartolina.
3. La grandària del treball serà equivalent a mig foli (grandària quartilla).
4. Cal tindre en compte els materials a utilitzar atés que s’han d’imprimir, de manera
que no s’utilitzen purpurines, materials amb relleu, cotó, tèxtils, collage, etc.

D. Forma i termini en què s’han de presentar els treballs.
Forma de presentació:
El dibuix anirà sense firma i en la part de darrere del mateix constarà:
•

Nom i Cognoms de l’autor.

•

Edat de l’autor.

•

Curs escolar.

•

Telèfon de contacte.
Termini i lloc de presentació:

El termini d’admissió de les obres serà des del día 6 de novembre de 2017 fins al dia 30 de
novembre, de dilluns a divendres en horari de 09:00 a 14:00 hores, en el Registre de l’ajuntament.
La persona de l’ajuntament encarregada serà la técnica sociocultural (Cristina Sanz Lacuesta).
Si es desitja més informació per a forma i termini de presentar: Telèfon 96-2580402axuquer@gva.es.
Quan es presente al certamen, cap autor podrà retirar la seua obra per a corregir-la, ampliar-la, ni
per a renunciar al premi.

E. Procediment de concessió de premis.
1. A partir de la totalitat dels dibuixos presentats es seleccionarà el primer i el segon
premi.
2. El veredicte s’emetrà públicament, el dia 4 de desembre de 2017, a les 13:00 hores.
3. L’Ajuntament es reserva el dret de reproduir l’obra del primer premi i en tot moment
es mencionarà el nom de l’autor.
4. L’ajuntament posarà atenció en la custòdia de les obres mentres estiguen al seu
poder, encara que no es farà responsable de la pèrdua o el deteriorament.
5. Els dibuixos no premiats es poden retirar entre els dies 5 i 11 de desembre de 2017,
en horari d’oficina municipal. Una vegada haja transcorregut el termini sense que
s’hagen retirat, s’entendrà que els autors renuncien a la seua propietat, i
l’ajuntament quedarà facultat per a disposar d’elles com ho considere oportú.
6. El simple fet de presentar els dibuixos, suposa acceptar estes bases.
7. El jurat té la facultat de definir uns criteris objectius per a concedir el premi, per a
interpretar estes bases i suplir qualsevol llacuna o buit;d’acord amb la seua pròpia
finalitat i tenint en compte la legislació i la normativa vigent. Els membres del jurat
seran membres de la corporació i personal municipal vinculat a l’area soci-cultural,
anomenats per l’alcalde.

F. Quantía individualitzada.
S’ atorgaran dos premis:
•

Primer premi: La impressió del dibuix com a postal per a la felicitació nadalenca municipal.

•

Segon premi: Regal sorpresa.

G. Procediment de concessió del premi.
El premi s’entregarà en el Saló de Sessions del Ajuntament.
Abans l’ajuntament d’Alcàntera de Xúquer haurà notificat als guanyadors el veredicte emés pel jurat
i l’informarà del dia exacte de l’acte d’entrega dels premis.

H. Òrgans competents.
1. La composició dels jurats es designarà per resolució oficial de l’Alcaldía.
2. La decisió del jurat serà inapel·lable. Els premis i les seus dotacions són indivisibles i
es podran declarar deserts.

DISPOSICIÓ FINAL
Els premis otorgats per esta corporació municipal es regiran per l’ordenança general de
subvencions, per la Llei 38/2003 i les seues disposicions de desplegament (particularment pel RD
887/2006, de 21 juliol), així com per la resta de normes de dret administratiu, i si no n’hi ha,
s’aplicaran les normes de dret privat.

Alcàntera de Xúquer a 8 de novembre de 2017
El Alcalde, Julio Aurelio GARCÍA MARTÍNEZ

