CONCURS DE DIBUIX I DISSENY
BASTONER A CASA!
#joemquedoacasa
TERMINI 12 D’ABRIL DE 2020
*llegir les bases del concurs

ORGANITZA:
COL·LABOREN:

CONCURS DE DIBUIX I DISSENY BASTONER A CASA! #joemquedoacasa
Bases del Concurs
1. L’objectiu d’aquest concurs és la divulgació i difusió del Ball de Bastons a través de l’art i la seva corresponent expressió artística.
2. El tema de l’obra serà lliure però fent referència al Ball de Bastons.
3. Es pot presentar tothom sense límit d’obres a presentar. Existirà una única categoria amb dues possibilitats de format: dibuix i disseny.
4. Les obres s’hauran d’enviar en els següents formats, diferenciant entre categories:
a) Dibuix: DINA4 i l’escanejat en format .jpg, jpeg., o .png.

b) Disseny: enviar arxiu en format vectoritzat (.ai o .svg).

5. El termini màxim de presentació serà el dia 12 d’abril de 2020.
6. Les obres s’hauran de lliurar com hem explicat anteriorment en l’apartat 4 mitjançant l’adreça electrònica concurs@balldebastons.cat i penjar a Instagram com
a publicació etiquetant a la Coordinadora de Ball de Bastons de Catalunya [@balldebastons]. És imprescindible seguir el compte fins el final del procés.
7. Anirem repenjant totes les publicacions i un cop acabat el termini, la Junta General farà una selecció de les 10 millors obres. Un cop triades, el Jurat estarà
format per totes les persones que ens segueixin a Instagram. Es penjaran les 10 obres i es donarà un marge de temps per votar les obres a través del compte
d’Instagram. Aquella que tingui més “m’agrada” (likes) serà la guanyadora. Acabat el termini, es farà públic el recompte i l’obra premiada!
8. Les 10 obres seleccionades tindran un petit obsequi del món del Ball de Bastons i un reconeixement per part de la Coordinadora de Ball de Bastons de Catalunya.
L’obra guanyadora serà premiada amb un paquet complet de marxandatge del Ball de Bastons.
9. Les autories de les obres presentades, amb independència que resultin premiades o no, cedeixen automàticament tots els drets sobre aquestes obres a la
Coordinadora de Ball de Bastons de Catalunya. Així doncs, l’organització queda eximida de qualsevol conflicte en la publicació o en la utilització de les obres
presentades i dels que se’n poguessin derivar.
10. Totes les obres seleccionades quedaran en propietat de l’organització reservant-se el dret de publicar-les fent constar el nom de l’autoria.
11. La participació en aquest concurs suposarà l’acceptació total d’aquestes bases.

Per a qualsevol dubte adreceu-vos a: concurs@balldebastons.cat

