
 

  

CONCURS DE CARTELLS SA FIRA 2020

    DEL 10 DE FEBRER AL 13 DE MARÇ

BASES CONCURS DE CARTELLS I PROGRAMA DE SA FIRA 2020

1, Tema: la Fira i el Firó de Sóller.

2, Aquest concurs està obert a tots els sollerics i solleriques, a partir de 16 anys.

3, Es presentarà un dibuix per participant.

4, La tècnica serà lliure.

5, Optaran al premi els dibuixos dissenyats a 2 tintes.

6, A l’obra ha de figurar obligatòriament el següent text: «Sa Fira 2020»

7,  En  el  moment  d’imprimir  el  cartell  guanyador,  s’inclourà  el  lema  «Consum
responsable, Firó inoblidable».

8, El termini de presentació de les obres serà fins dia 13 de març de 2020 a les 14:00
hores.  Les  obres podran ser entregades  a l’oficina d’informació de l’Ajuntament  de
Sóller en horari laboral.

9, Al revers de l’obra hi figurarà el nom i llinatges de l’artista, adreça i telèfon.

10, El Jurat estarà format per persones relacionades amb la cultura i/o la festa de la Fira.
El Jurat triarà les obres que segons el seu criteri seguin les més adequades per a la seva
posterior impressió com a cartell i/o programa de festes.

11,  El  guanyador  o  guanyadora  del  concurs  rebrà  com a  premi  400€ aportació  de
l’ajuntament de Sóller. El dibuix guanyador es farà servir per dissenyar el programa de
festes.

12, Les decisions del Jurat seran inapel·lables.

BASES CONCURS DE DIBUIX ESCOLAR SA FIRA 2020.

1, Tema: la Fira i el Firó de Sóller.

2, Aquest concurs està obert a tots els alumnes que estudien a Sóller.

3, Es presentarà un dibuix per participant.

4, La tècnica serà lliure.

5, A l’obra ha de figurar obligatòriament el següent text: «Sa Fira 2020».

6, El termini de presentació de les obres serà fins dia 13 de març de 2020 a les 14:00
hores. Les obres podran ser entregades a l’Oficina d’informació de l’Ajuntament en
horari laboral.

7, Al revers de l’obra hi figurarà el nom i llinatges de l’artista, adreça, telèfon, edat i
curs que realitza.

8, El Jurat estarà format per persones relacionades amb la cultura i/o la festa de la Fira.



 

El Jurat triarà la millor obra, essent premiada amb 100€.

9, Les decisions del Jurat seran inapel·lables.

PREMI DELS COL·LECTIUS DEL FIRÓ.

1, Els i les participants als concurs del cartell i programa de la Fira opten també a la
possibilitat  que la seva obra pugui ésser elegida per a la camiseta del Col·lectiu de
Moros 11 de maig, de Pagesos Sant Ponç 1561 i de Pageses.  Optaran al premi els
dibuixos dissenyats a 4 tintes més el fons de la cartolina.

2, El premi que rebrà el guanyador o la guanyadora serà de 300€, a més d’una camisera
dels col·lectius. Aquest premi es pot acumular amb els anteriors.

3, Per participar en aquest premi dels col·lectius es pot presentar el dibuix estampat en
una camiseta.

Els dibuixos guanyadors seran elegits dia 14 de març de 2020 a la sal Magna.


