XXI CONCURS DE CARTELLS PER A LA CELEBRACIÓ
DEL

DIA 8 DE MARÇ
1.- Podrà concórrer tota persona natural o jurídica que ho desitge sense distinció de
nacionalitat, ni més limitacions que les consignades en les bases d’aquest concurs.
2.- Tots els cartells que es presenten hauran de ser originals i en ells haurà d’aparèixer
com imprescindible el lema: “8 de març, Dia de les Dones”.
3.- NOVETAT. Per aquesta convocatòria de 2013, el cartell haurà de versar sobre:
“Feminismes: La força de Malala”.
4.- Al cartell haurà d’aparèixer el color lila, entre altres.
5.- Mides del cartell: A-2 (420 x 594 mm.).
6.- Cada persona podrà presentar un màxim de 3 obres degudament identificades en
la part posterior amb el nom complet, adreça i telèfon.
7.- Termini d’admissió dels cartells: fins el dilluns dia 18 de febrer de 2013, a les 20
hores. Lloc: Llibreria “Tres en Ratlla”, Pl. Cronista Chabret de Sagunt.
8.- Tots els cartells presentats seran exposats del 1 al 20 de març de 2013 a la Casa
de Cultura “Capellà Pallarés” de Sagunt.

9.- Els cartells hauran de ser retirats necessàriament de la mateixa sala d’exposicions
el dimecres 20 de març, a partir de les 19 h.
10.- El Col·lectiu “Dones de Sagunt, 8 de març”, designarà el jurat qualificador dels
cartells.
11.- El cartell guanyador podrà ser utilitzat com cartell anunciador dels actes al voltant
del 8 de març, amb la col·laboració de l’Ajuntament de Sagunt (Àrea de la Dona).
12.- El cartell guanyador estarà dotat amb un premi de 500 € (bruts).
13.- L’entrega del premi es farà el dia de la inauguració, divendres 1 de març a les
19:30 hores.
14.-La simple participació en aquest concurs suposa l’acceptació de totes les seues
bases.
15.-La comissió organitzadora no es fa responsable del deteriorament o pèrdua de les
obres presentades.
Per a més informació: Podeu dirigir-vos a : donesagunt8mar@hotmail.com

Amb col·laboració de l’Ajuntament de Sagunt

