Grup d’art 94

Passeig del Canal, 2
Centre Cívic Sant Pancraç

Concurs de Pintura Benito Magallón de Sant Joan Despí 2018
Dia: dissabte 23 de juny de 2018 horari: 10 a 13.45 h.
Lloc: plaça de l’Ermita de Sant Joan Despí
Organitza: Grup d’Art 94
Col·labora: l’Ajuntament de Sant Joan Despí
Persona de contacte: Maria Carcereny
Telèfon: 695692799
e-mail: grup.art94@gmail.com / r_bonjoch@hotmail.com

Bases del Concurs:

1
Els participants a l’exposició han de ser socis d’un dels grups de pintors del Baix
Llobregat. No podran concursar els guanyadors dels premis de l’any anterior 2016 d´aquest mateix concurs
2

Només es pot presentar una obra per pintor al concurs.Tècniques: Aquarel.la, oli, pastel I acrilics.

4

En el moment de realitzar la inscripció s’assignarà un número d’ordre a la plica i el mateix a l´obra.

6

El jurat estarà constituït per quatre persones qualificades, entre ells un representant de l´ajuntament.

3
Els quadres que es presentin a concurs seran sense emmarcar i/o muntats sobre un suport rígid i sense signatura. Haurà d’entregarse amb plica –full– que s’adjunta
en aquestes bases. L’obra ha de ser anònima. La junta els podrà desestimar i retirar
en cas contrari. Les dimensions dels quadres seran: un mínim de 30x30 cm i un màxim de 1 x 1 m.
5

7

Els quadres del concurs s’exposaran en un espai diferenciat dins la mostra.

En cas d’empat es realitzarà una segona votació només sobre els quadres empatats.

8
Els quadres que resultin premiats es quedaran en deposit durant tres messos en el centre del Grup d’Art 94.
Els quadres no premiats s’hauran de retirar després de l´acte de lliurament dels premis.
9

L’hora del lliurament dels premis serà a les 13:15 hores.

S’atorgaran 3 premis :
1 PREMI 300 €
2 PREMI 200 €
3 PREMI 100 €

Qualsevol qüestió que sorgeixi o es pugui plantejar sobre el concurs, quedarà resolta pel grup organitzador.
La participació en aquest concurs suposa el coneixement i acceptació de les condicions,així com de les
decisions que s’adoptin tant del jurat com de la junta del Grup d´Art 94

