
BASES DEL 2N CONCURS DE DIBUIX DE LA FESTA MAJOR 2017 
  

1. PARTICIPANTS 
  

La participació és oberta a tots els joves de fins a 25 anys de Sant Julià del Llor i Bonmatí i 
dels municipis del Ter-Brugent. Només es presentarà un dibuix per autor.  
 
       2. PRESENTACIÓ DEL DIBUIX  
 
Cal fer arribar la inscripció i el dibuix (en format PDF) a l’Ajuntament de Sant Julià del Llor i 
Bonmatí o al regidor de joventut: adam.domenech@stjuliabonmati.com 
 

- La inscripció és gratuïta.  
- Cada dibuix s’identificarà amb un número. Amb un paper a part s’hi farà constar:  
- Número d’identificació del dibuix:  
- Nom i Cognoms de l’Autor del dibuix:  
- Telèfon:  
- Adreça electrònica:  
- Signatura de l’Autor:  
- L’Ajuntament de Sant Julià del Llor i Bonmatí custodiarà la relació de les identitats 

dels autors amb els corresponents números de d’identificació.  
 

3. REQUISITS DEL DIBUIX  
 

- Les obres presentades cal que siguin originals i inèdites.  
- Els dibuixos han d’estar relacionats amb la Festa Major o amb el poble.  
- Cal que els dibuixos siguin a una tinta.  

 
4. TERMINI DE PRESENTACIÓ 

 
El termini de presentació dels dibuixos finalitzarà el dia 10 de maig de 2017.  
 
        5. EL JURAT  
 
El Jurat estarà format per la Comissió de Festes de Bonmatí i l’Equip de Govern de Sant 
Julià del Llor i Bonmatí.  
 
         6. CRITERIS  
 
El jurat tindrà en compte els següents criteris de valoració de les propostes:  
 
- Originalitat  

- Creativitat  

- Qualitat  

- La inclusió d’elements vinculats a la Festa Major de Bonmatí.  
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7. VEREDICTE  
 
El veredicte del Jurat, que serà inapel·lable, es farà públic el dia 11 de maig de 2017. A 
través de les xarxes socials de l’ajuntament i de la festa jove. Igualment es notificarà via e-
mail o trucada telefònica al guanyador.  
 
8. PUBLICITAT DE LA CONVOCATÒRIA  
 
Es donarà publicitat a la plana Web de l’Ajuntament de Sant Julià del Llor i Bonmatí, xarxes 
socials, en els mitjans de comunicació locals i qualsevol altra forma que s’estimi procedent. 
  
9. PREMI  
 
El premi consistirà en estampar el dibuix guanyador en el mocador de la Festa Major que 
aquest any repartirà l’Ajuntament de Sant Julià del LLor i Bonmatí. Serà també la portada 
del Programa de la Festa Major de Bonmatí d’enguany.  
 
10. PROPIETAT DEL TREBALL GUANYADOR, PUBLICITAT I DIFUSIÓ  
 
El propietari Intel·lectual del treball guanyador correspon al seu autor.  
No obstant això, la selecció com a guanyador comportarà sobre el dibuix la cessió exclusiva 
i gratuïta a favor de l’Ajuntament de Sant Julià del Llor i Bonmatí de tots els drets de 
reproducció, distribució, comunicació pública i transformació per qualsevol modalitat, 
mitjà o format, inclosos audiovisuals, els informàtics, els multimèdia i els telemàtics.  
L’Ajuntament de Sant Julià del Llor i Bonmatí podrà exercir els seus drets lliurement, sense 
limitacions de tipus temporal o territorial ni de cap altres, sens que en cap cas sigui 
necessària l’autorització de l’autor/a, el qual no tindrà dret a cap tipus de remuneració, 
percepció, participació, compensació ni indemnització per raó d’aquell exercici de la cessió 
de drets.  
El treball guardonat passarà a formar part dels fons de l’arxiu municipal.  
L’Ajuntament de Sant Julià del Llor i Bonmatí es reserva el dret a realitzar les modificacions 

necessàries per a la seva adaptació als suports, tècniques i mides que calguin. 


