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Bases del Concurs
1. L’objectiu d’aquest concurs és trobar la nova imatge del Ball de Bastons per a fer-ne marxandatge de tot tipus de cara al Congrés Internacional de Ball de
Bastons, previst pels dies 21, 22, 23 i 24 d’octubre de 2021 a la ciutat de Reus, amb participació de diferents regions de la Península Ibèrica.
2. El tema de l’obra serà lliure però fent referència al Ball de Bastons.
3. Pot participar qualsevol persona, amb una categoria única, en la que es podran presentar obres que representin al Ball de Bastons en tots els seus vessants.
Els centres educatius de secundària de Catalunya poden promoure la participació entre les seves estudiants. En aquest cas, poden inscriure’s a través de l’enllaç
que trobareu a continuació i enviar les obres com a centre [de totes les estudiants que es vulguin]. En cas que la guanyadora o guanyador pertanyi a un centre
educatiu de secundària de Catalunya, prèviament inscrit, el centre rebrà material per a Ball de Bastons valorat en una dotació econòmica de 200€. El material
específic serà ofert al centre en forma de catàleg per part de l’organització.
Per inscriure el vostre centre educatiu, feu clic al següent enllaç i ompliu el formulari: https://forms.gle/zmF7PFaGgZgGeZgE8
4. Les obres s’hauran d’enviar en format vectoritzat (.ai o .svg) amb el pseudònim com a nom d’aquest.
5. Cada autoria podrà presentar tants dissenys com vulgui, sense cap tipus de limitació.
6. El termini màxim de presentació serà el diumenge 23 de maig de 2021.
7. Les obres s’hauran de lliurar com hem explicat anteriorment en l’apartat 4 mitjançant l’adreça electrònica concurs@balldebastons.cat
Les obres aniran encapçalades per la proposta de títol de l’autora o autor i en cap cas pel nom real de la persona participant. En el mateix correu, caldrà enviar
–adjunt a les diferents obra o obres– un arxiu pdf., titulat amb un pseudònim, el contingut del qual ha de contenir: 1) Pseudònim de l’autoria, 2) Títol de l’obra
o obres, 3) Dades personals de l’autora o autor –nom complet, adreça, telèfon, adreça electrònica de contacte i un breu currículum vitae–.
8. El Jurat estarà format per membres de la Junta General de la Coordinadora de Ball de Bastons de Catalunya i persones expertes en la matèria. Aquest podrà
desestimar obres si consideren que aquestes no compleixen amb uns mínims de qualitat suficient. El seu veredicte serà inapel·lable.
9. El veredicte es farà públic en un acte telemàtic el divendres 4 de juny de 2021, coincidint amb el Dia de l'Associacionisme Cultural. L’acte de lliurament dels
premis serà concretat amb cadascuna de les persones guanyadores, de forma individual.

10. Les dotacions dels premis seran les següents:
a) Primer premi: 500€
b) Segon premi: 250€
El jurat es reserva el dret de deixar desèrtic algun dels premis si creu que la qualitat de les obres no és adient.
11. 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.
12. Totes les obres seleccionades quedaran en propietat de l’organització reservant-se el dret de publicar-les fent constar el nom de l’autoria.
13. La participació en aquest concurs suposarà l’acceptació total d’aquestes bases.

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

