I CONCURS PINTURA EN PETIT FORMAT
DE LA COMARCA DEL MOIANÈS
I CONCURS DE PINTURA AL TEU AIRE
DISSABTE 9 D’AGOST 2014

BASES

BASES

1. El concurs és organitzat pel Cercle Artístic del Moianès, neix de voler celebrar una efemèride tant
important per la nostra petita entitat com el “L Concurs de Pintura ràpida de Moià”. La inscripció és gratuïta i
oberta a tothom que hagi complert 14 anys.
2. Aquest es un concurs d e pin tura se ca que es ce le brarà e n conjunt o part simultaniame nt amb
e l L Con curs d e Pin tura Ràpid a.
3. Els participants pod rán e laborar la seva obra en qualsevol mom ent i aquesta s’haurà
d’entregar e l d ia 6 d’agost d e 10 h a 20 h..
OPTATIVAMENT, els participants podran fer la preinscripció per correu electrònic fins al dia 5 d’agost del
2016, a cercleartisticdelmoianes@gmail.com. Els que optin per aquest sistema agilitzaran el procés
d’inscripció i disposaran d’una cua ràpida per l ’ e n t r e g a d e l e s o b r e s e l d i a 6 d ’ a g o s t .

4.

La e n t r e g a d e l e s o b r e s acabades es farà a la Sala Infantil del Casal (carrer Sant Antoni).
Les obres aniran acompanyades de la butlleta d’inscripció enganxada a la part posterior de l’obra

5. 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 4F (33x24 cm).
El suport de l’obra será rigid. No s’admetran obres en suport inconsistent.
6.

El tema ha de ser obligatòriament de les viles o rodalies de la comarca del Moianès. El tema són indrets
del Moianès. Durant el Juliol es penjaran al blog del Cercle Artístic del Moianès fotografíes de diferents
indrets, com a suggerència.
S’admetran tant obres fetes en estudi com in situ. El procediment i la tècnica de realització de les obres
seran lliures.

7.

Cada concursant podrà presentarà fins a 3 obres, cada una amb un tema d’un poble diferent del Moianès,
amb cada obra només es podrà aspirar a un premi.

8. Les obres optaran a premi segons a quin municipi del Moianès correspongui el tema de l’obra: Calders,
Castellcir, Castellterçol, Collsuspina. Granera,
L’Estany, Moià, Monistrol de Calders, Santa Maria
d’Oló i Sant Quirze Safaja.
9. Amb les obres presentades al concurs es farà una exposició visitable del 13 d’Agost al 18 de setembre al
vestibul de Can Carner, Joies 11-13. Es farà una exposició itinerant pels pobles del Moianès, s’informarà de les
dates en posterioritat.
10. 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.
11. 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., del 1 de Febrer de 2016 al 31 de Març. 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.
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12. Entre el mes de Juliol i Agost es realitzaran tallers i visites als pobles del Moianès per inspirar als artistas.
13. 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.

PREMIS
PREMIS
El lliurament dels premis serà el dia 17 d’agost durant la Festa de l’Arbre Fruiter al Parc.

CALDERS

100 € i diploma

L’ESTANY

100 € i diploma

CASTELLCIR

100 € i diploma

MOIÀ

100 € i diploma

CASTELLTERÇOL

100 € i diploma

100 € i diploma

COLLSUSPINA

100 € i diploma

GRANERA

100 € i diploma

MONISTROL DE
CALDERS
SANTA MARIA
D’OLÓ
SANT QUIRZE

100 € i diploma
100 € i diploma

ORGANITZA

ORGANITZA:

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

COL·LABOREN

HI COL·LABOREN:

Ajuntament de
CALDERS

Ajuntament de
CASTELLCIR

Ajuntament de
CASTELLTERÇOL

Ajuntament de
L’ESTANY

Ajuntament de
MOIÀ

Ajuntament de
MONISTROL DE
CALDERS

Ajuntament de
COLLSUSPINA

Ajuntament de GRANERA

Ajuntament de
SANTA MARIA
D’OLÓ

Ajuntament de SANT QUIRZE
DE SAFAJA

Participant

Cognoms
Nom
Poble de l’obra
Telèfon
E-mail
Població del participant
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