Festival de Llegendes de Catalunya
El Festival de Llegendes de Catalunya (FesLleCat) obre la convocatòria pel concurs del disseny del cartell de l'edició d'aquest any 2018.
Pren nota!
Busquem un cartell que representi el Festival de Llegendes de Catalunya, que ens mostri que les llegendes no són arcaiques i que n’hi
ha per nens, però que n’hi ha que són ben adultes!!!
Pots participar-hi individualment o de forma col·lectiva, amb un màxim de tres propostes que hauràs de presentar en format digital entre
el 15 de març i 2 d’abril (ambdós inclosos).
El cartell guanyador serà premiat amb 300€!
No perdis més el temps i consulta les bases completes aquí.
Durant el mes d’abril podràs conèixer el veredicte del concurs a la web del festival www.festivaldellegendes.com i a través de les
nostres xarxes socials (Facebook, Twitter i Instagram).

BASES:
ANUNCI:
La direcció del Festival de Llegendes de Catalunya busca el cartell que representi l’edició del festival d'aquest any, el 2018.
Es fixen com a terminis de presentació de les obres el 2 d’abril de 2018.
PRESENTACIÓ:
El Festival de Llegendes de Catalunya és un festival que neix l'any 2010 amb l'objectiu de recuperar, potenciar i donar a conèixer
històries i llegendes dels Països Catalans.
És un Festival únic a les nostres terres amb espectacles i activitats per totes les edats. Compta amb propostes d'estil més clàssic a cau
d'orella però també amb propostes a mida i contemporànies per al FesLleCat, propostes familiars i propostes adultes.
En el Festival s'hi troba la cultura popular però amb un enfocament modern i actual. El FesLleCat demostra amb la seva proposta que
les llegendes no són cosa d'un període històric concret sinó que són històries que tenen un encaix en el dia a dia actual i de tots els
temps.
Per trobar més informació sobre qui som, què fem i quins han estat els cartells d'altres anys, ens pots trobar a la web:
www.festivaldellegendes.com i a través de les nostres xarxes socials:
OBJECTIUS/MISSATGE:
Arribar a tots els públics (familiar i adult) a través d'un cartell que mostri l'autèntic esperit del Festival.

REQUISITS I CRITERIS DE SELECCIÓ DE LES OBRES:
Podrà presentar-se al concurs qualsevol obra que s'ajusti a l'objecte de la convocatòria i que, a criteri del jurat compleixi amb els
següents requisits:
El tema és lliure, però es valorarà que la creació artística faci ús de motius o imatges que puguin associar-se a la particularitat del
Festival de Llegendes de Catalunya.
El format del cartell haurà de ser vertical, de 38 x 60 cm, serà en suport digital (per ex. .png, .pdf, .ai). Les imatges i/o il·lustracions que
puguin composar l'original han de ser vectoritzades o han de tenir resolució de 300 dpi a mida real. Els dissenys es poden realitzar en
qualsevol estil o tècnica que permeti la fotoreproducció i la reproducció a impremta amb quadricromia. No s’admetran relleus o volums
enganxats.
En cada una de les propostes caldrà incloure les frases:
IX FESTIVAL DE LLEGENDES DE CATALUNYA

30 de juny i 1 de juliol 2018
Sant Martí de Tous
www.llegendes.cat
El logotip del Festival
Comptar que hi ha d'haver un espai (a la base del cartell, d’uns 4cm d’alçada) per afegir-hi els col·laboradors de l'edició.
Les obres s'han de presentar sota pseudònim a la següent direcció info@llegendes.cat s'ha d'adjuntar a la proposta, un document amb
les dades reals del participant i una direcció o telèfon on contactar-lo.
Les obres que no compleixin amb els requisits anteriors no seran admeses a concurs. En cas que les obres puguin resultar ofensives,
discriminatòries o fomentar actituds incíviques, seran excloses.

PARTICIPANTS:
Haver complert els 18 anys d’edat
La participació pot ser individual o col·lectiva, en aquest darrer cas, s'ha de nomenar per escrit una persona que representi el col·lectiu,
on constin les dades de tots els membres i del/la representant (Nom i cognoms i DNI) i la signatura de tots els membres. En cas que
l'obra resulti premiada, aquest/a representant serà qui rebi el premi.
Cada representant podrà presentar un màxim de tres propostes.

CRITERIS DE VALORACIÓ:
Qualitat tècnica i estètica de l’obra
Originalitat
Que les obres continguin motius o imatges que puguin associar-se al festival.

PREMI:
Els treballs seleccionats com a guanyadors rebran un premi de 300€. Aquest és l'import net que es percebrà després d'haver practicat
la retenció establerta per la normativa tributària vigent. Aquest premi es farà efectiu a través de transferència bancària, raó per la qual el
guanyador o guanyadora haurà de facilitar les dades necessàries per poder fer-lo efectiu a 30 dies posteriors a la publicació del
guanyador.
La seva obra es farà servir per il·lustrar i inspirar el disseny dels diferents elements de difusió del Festival (cartell, programa de mà,
tòtems publicitaris, xarxes socials, pàgina web, etc).

PROCEDIMENT PER A CONCURSAR I DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR:
Els participants hauran de presentar les obres en format digital a info@llegendes.cat amb pseudònim i acompanyades d'un document
amb la següent informació:
Nom i cognoms de l'autor (adreça, telèfon i adreça electrònica)
Fotocòpia del DNI.
Si la participació és col·lectiva s'ha de nomenar representant.
El límit de presentació de les obres serà de les 23:59 des del dia en que s'obre el concurs fins el 2 d’abril de 2018.
L'organització podrà posar-se en contacte amb els participants per requerir la informació i documentació complementària que no hagi
estat lliurada.
El veredicte del concurs es farà públic a la web i les xarxes socials del FesLleCat durant el mes d’abril.
AUTORIA, PROPIETAT INTEL·LECTUAL I CESSIÓ DE DRETS.
Els participants assumeixen l'autoria i l'originalitat de les seves obres i es comprometen a no presentar materials que no tinguin drets
d'ús degudament acreditats. L'organització no es fa responsable de l'ús inadequat des drets de la propietat intel·lectual dels autors i
autores de les obres.
Les persones participants garanteixen, amb total indemnitat per a l'entitat convocant d'aquest premi, el caràcter inèdit en tot el món de
l'obra presentada i la titularitat en exclusiva sense cap càrrega ni limitació de tots els drets d'explotació sobre l'obra.
La propietat intel·lectual de les obres presentades és dels autors i autores de les mateixes. Amb la presentació de les obres s'autoritza
al Festival de Llegendes de Catalunya (Associació Cultural És Llegenda amb CIF G65582215) a la reproducció, distribució i
comunicació pública total o parcial de les obres mitjançant diversos formats i plataformes empre i quan aquestes emissions no tinguin
un objectiu comercial i estiguin dirigides a la difusió de la convocatòria, a la promoció dels i de les autores que hi han participar. La
cessió es fa gratuïtament, sense límit temporal o territorial.
Els participants eximeixen a l'entitat convocant d'aquest premi de qualsevol responsabilitat derivada dels continguts i de l'ús que facin

de les obres terceres persones.
ACCEPTACIÓ DE LES CONDICIONS DE LA CONVOCATÒRIA.
La participació en aquesta convocatòria suposa la plena acceptació d'aquestes bases i del premi, en el cas que li sigui atorgat.
El jurat podrà declarar desert els premis si, segons el seu criteri, no ha de ser atorgat.
Per tot allò no contemplat en aquestes bases s'aplicarà la legislació vigent
Sant Martí de Tous, 9 de març de 2018
Direcció del Festival de Llegendes de Catalunya.

