
BASES CONCURS CARTELLS 

XXXIXé APLEC DELS PORTS (LA MATA) 

Seguit es presenten els 13 punts que formen les bases per al concurs de cartells 

organitzat per l’Associació Cultural de l’Aplec dels Ports: 

1. Pot participar tota persona que estiga interessada. 

2. Tots els treballs hauran de ser originals i inèdits. 

3. Al cartell haurà d’aparéixer de forma clara i ben visible XXXIXé APLEC DELS 

PORTS-LA MATA, la data (del 28 al 30 de juliol de 2017) i el lema: “ARRAPEM 

PELS PORTS, DEFENSEM LO NOSTRE!” 

4. Els treballs poden ser realitzats mitjançant qualsevol tècnica gràfica. 

5. Tots els treballs s’han de presentar en format digital. El format de la imatge haurà de 

ser .JPG, .BMP o .PDF. Una vegada anunciem el guanyador, l’autor haurà d’entregar 

una còpia en format òptic o magnètic. 

6. Les dimensions hauran de ser: DIN-A3(297X420 mm) 

7. El període de presentació de les obres serà del 27 de febrer de 2017 al 15 d’abril de 

2017, per poder participar s’han d’enviar a l’adreça de correu electrònic següent: 

cartellaplec2017@gmail.com 

8. Els cartells han de ser presentats de la següent manera: Com a nom de l’arxiu 

apareixerà el tema. Adjunt, s’inclourà un arxiu amb les dades personals de l’autor 

(nom, cognoms, adreça, e-mail i telèfon de contacte). 

9. El cartell escollit serà utilitzat per presentar l'Aplec dels Ports 2017 i per al disseny 

del marxandatge, quedant tots els seus drets en poder de l'Associació Cultural Aplec 

dels Ports. 

10. El cartell guanyador i els següents classificats seran anunciats el dia de la segona 

festa Pro-Aplec, seguit es publicarà a la pàgina web (www.aplecdelsports.com), 

Facebook (Aplec dels Ports), Instagram (aplecdelsports) i Twitter (@AplecdelsPorts) 

de l’Aplec. El guanyador serà informat en unes setmanes d’antelació. 

11. L’autor del cartell guanyador serà premiat amb 200€, mentre que els següents 

classificats rebran un pack de productes de l’Aplec. 

12. L’elecció del cartell vindrà donada pels membres de l’Organització del XXXIXé Aplec 

dels Ports, sent aquesta inapel·lable. 

13. La participació en aquest concurs pressuposa l’acceptació d’aquestes bases. Per a 

qualsevol dubte es pot contactar amb l’organització a través del correu electrònic 

aplec.lamata@gmail.com o al telèfon 618570263 (Pablo). 


