XLVIII CONCURS DE PINTURA AL TEU AIRE
DISSABTE 9 D’AGOST 2014
CERCLE ARTÍSTIC DEL MOIANÈS

Aquest any celebrem el XXXè Concurs Infantil de Dibuix Ràpid. Ens agradaria que
col·laboressis amb nosaltres portant un metre de cinta o cordill (com més millor!!!!)
del color que tu vulguis.

BASES
1.

El concurs és organitzat pel Cercle Artístic del Moianès, i se celebrarà el dissabte dia 9
d’agost, de les 9 a les 20 h. La inscripció és gratuïta i oberta a tothom que hagi complert
15 anys.
Els concursants podran inscriure’s i segellar els suports de 9 a 16 h.
OPTATIVAMENT, els participants podran fer la preinscripció per correu electrònic fins al
dia 7 d’agost del 2014, a cercleartisticdelmoianes@gmail.com. Els que optin per aquest
sistema agilitzaran el procés d’inscripció i disposaran d’una cua ràpida per segellar la
tela el dia del concurs. De tota manera, TOTS ELS PARTICIPANTS, PREINSCRITS O NO,
HAURAN DE PASSAR PEL LLOC D’INSCRIPCIÓ.
El lliurament de les obres acabades s’haurà de fer a partir de les 14 fins a les 20 h. del
mateix dia del segellat.

2. La inscripció dels concursants, el segellat de les teles i suports i el lliurament de les
obres acabades es faran a la Sala Infantil del Casal (carrer Sant Antoni).
3. No s’acceptaran suports ni obres acabades emmarcats, amb pinces aplicades ni
protegits amb vidre o qualsevol altre material. La mida màxima de les obres serà de 40F
(100x81 cm).
4. El tema ha de ser obligatòriament de la vila o rodalies. Totes les obres es realitzaran in
situ. No s’admetran obres fetes en estudi. El procediment i la tècnica de realització de
les obres seran lliures.
5. Cada concursant presentarà una única obra, amb la qual podrà aspirar només a un
premi.
6. Amb les obres presentades al concurs es farà una exposició visitable de l’13 al 17 d’agost
a la Sala Infantil del Casal.
7. Un jurat nomenat pel Cercle Artístic del Moianès decidirà els guanyadors del concurs. Si
la quantitat o la qualitat de les obres presentades no fos la desitjable, el jurat podrà
declarar desert el premi o premis que cregui convenient.
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8. Les obres premiades, excepte els accèssits, quedaran en propietat dels patrocinadors
de cada premi. Les obres no premiades es podran recollir al local del Cercle Artístic del
Moianès, els dissabtes laborables de 18:30 a 19:30 h., de l’4 d’octubre al 29 de
novembre. Transcorregut aquest termini, les obres que no hagin estat recollides
passaran a ser propietat del Cercle Artístic del Moianès. Per recuperar les obres caldrà
presentar el corresponent resguard. L’organització vetllarà per la correcta conservació
de les obres presentades. Tanmateix, no es farà responsable dels possibles
desperfectes que involuntàriament puguin patir les obres.
9. Qualsevol imprevist que es pugui produir durant el transcurs de tots els actes relatius a
aquest concurs i que no estigui especificat en aquestes bases serà resolt per
l’organització de la manera que cregui més convenient.
Participar en el concurs implica la plena acceptació d’aquestes bases.
10. Cada participant del Concurs de Pintura Ràpida tindrà dret a un entrepà i beguda en el
Bar El Casal. Al moment de fer la inscripció se li lliurarà el tiquet corresponent (els
acompanyants podran comprar-los a l’organització).

PREMIS DEL CONCURS DE PINTURA RÀPIDA
El lliurament dels premis serà el diumenge 15 d’agost a les 19:30 h. a la Sala Infantil del Casal.
En el mateix acte de lliurament dels premis es faran els sorteigs dels premis populars.
PRIMER PREMI
SEGON PREMI
TERCER PREMI
QUART PREMI
CINQUÈ PREMI

600 € i diploma (Zenon Digital Radio S.L.)
500 € i diploma (Popular)
360 € i diploma (Popular)
300 € i diploma (Ajuntament de la Vila de Moià)
300 € i diploma (Embotits Solà)

ACCÈSSIT:

Emmarcatges de 4 peces fins a mida màxima 15 F (Jim Art)

ORGANITZA:
CERCLE ARTÍSTIC DEL MOIANÈS, membre de la Taula de les Arts Visuals de la
Catalunya Central (TAVCC)

HI COL·LABOREN:

Ajuntament de
MOIÀ

Embotits SOLÀ

Via Augusta, 59 desp 218

08006 Barcelona
www.zenonradio.com

Gràfiques iSTER
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XXX CONCURS DE DIBUIX RÀPID
DISSABTE 9 D’AGOST 2014
CERCLE ARTÍSTIC DEL MOIANÈS

Aquest any celebrem el XXXè Concurs Infantil de Dibuix Ràpid. Ens agradaria que
col·laboressis amb nosaltres portant un metre de cinta o cordill (com més millor!!!!)
del color que tu vulguis.

BASES
1. El concurs se celebrarà el dissabte dia 9 d’agost de les 9 a les 20 h. La inscripció és
gratuïta i oberta a tots els nens i nenes de 0 a 14 anys.
De 9 a 18 h. l’organització inscriurà els concursants i els donarà a cada un una làmina de
dibuix segellada.
El lliurament de les obres acabades s’haurà de fer abans de les 20 h. del mateix dia del
segellat.
2. La inscripció dels concursants, l’obtenció de làmines i el lliurament de les obres
acabades es faran a la Sala Infantil del Casal (carrer Sant Antoni).
3. Categories: es fixaran per anys complerts en el moment de fer la inscripció:
CATEGORIA A:
CATEGORIA B:
CATEGORIA C:
CATEGORIA D:

fins a 3 anys
de 4 a 6 anys
de 7 a 9 anys
de 10 a 14 anys

4. No s’acceptaran suports ni obres acabades emmarcats ni amb pinces aplicades o
protegits amb vidre o qualsevol altre material.
5. El tema ha de ser obligatòriament de la vila o rodalies. Totes les obres es realitzaran in
situ. No s’admetran obres fetes a l’ estudi. El procediment i la tècnica de realització de
les obres seran lliures, tot i que es valorarà la qualitat intrínseca del dibuix més que la
del color.
6. Cada concursant presentarà una única obra, amb la qual podrà aspirar només a un
premi.
7. Amb les obres presentades al concurs es farà una exposició visitable de l’13 al 17 d’agost
a la Sala Infantil del Casal.
8. Un jurat nomenat pel Cercle Artístic del Moianès decidirà els guanyadors del concurs. Si
la quantitat o la qualitat de les obres presentades no fos la desitjable, el jurat podrà
declarar desert el premi o premis que cregui convenient.
9. El primer premi de cada categoria quedarà en propietat de l’organització. Les obres no
premiades es podran recollir al local del Cercle Artístic del Moianès, els dissabtes
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laborables de 18:30 a 19:30 h., de l’4 d’octubre al 29 de novembre del 2014.
Transcorregut aquest termini, les obres que no hagin estat recollides passaran a ser
propietat del Cercle Artístic del Moianès. Per recuperar les obres caldrà presentar el
corresponent resguard. L’organització vetllarà per la correcta conservació de les obres
presentades. Tanmateix, no es farà responsable dels possibles desperfectes que
involuntàriament puguin patir les obres.
10. Qualsevol imprevist que es pugui produir durant el transcurs dels actes relatius a aquest
concurs i que no estigui especificat en aquestes bases serà resolt per l’organització de la
manera que cregui més convenient.
Participar en aquest concurs implica la plena acceptació de les presents bases.

PREMIS DEL CONCURS INFANTIL DE DIBUIX RÀPID
El lliurament dels premis serà el diumenge 15 d’agost a les 19:30 h. a la Sala infantil del Casal.
En el mateix acte de lliurament dels premis es faran els sorteigs dels premis populars.
Hi haurà 3 premis per a cada categoria:
1r PREMI
2n PREMI
3r PREMI

Lot de Material de dibuix. Diploma
Lot de Material de dibuix
Lot de Material de dibuix

ORGANITZA:
CERCLE ARTÍSTIC DEL MOIANÈS, membre de la Taula de les Arts Visuals de la
Catalunya Central (TAVCC)

HI COL·LABOREN:

Via Augusta, 59 desp 218

Ajuntament de
MOIÀ

Embotits SOLÀ

08006 Barcelona
www.zenonradio.com

Gràfiques iSTER
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