Del 2 d’abril al 12 de maig podreu participar en la tercera edició del concurs de dibuixos realitzats
al Museu Balaguer. Les obres presentades seran
exposades al propi Museu.
Tota la informació a www.victorbalaguer.cat

BASES

LLOC: Els interiors de la Biblioteca Museu Víctor Balaguer i els seus jardins.
PARTICIPANTS: Totes aquelles persones interessades, a partir dels 16 anys.
TEMA: La temàtica és oberta a qualsevol espai i/o obra del museu.

OBRES: Es poden presentar un màxim de 3 dibuixos per concursant, en color o en blanc i negre. Totes les obres
hauran de ser inèdites i no haver estat mai premiades ni publicades.

FORMAT I PRESENTACIÓ: El Museu us proporcionarà un full DIN A4 i el suport per a poder dibuixar. Els
concursants hauran de portar qualsevol tècnica de tintes seques (llapis, carbonet, rotring, etc.)

TERMINI D’ADMISSIÓ: Del 2 d’abril fins al 12 de maig (ambdós inclosos).Les obres es podran entregar a
la recepció del Museu Víctor Balaguer, dins l’horari d’obertura:
MATINS: de dimarts a divendres de 10 a 14 h, diumenges i festius d’11 a 14 h
TARDES: de dimarts a dissabte de 17 a 19 h; excepte dijous, de 19 a 21 h

IDENTIFICACIÓ: Al dors de cada dibuix es farà constar el títol de l’obra, així com el nom i el contacte del

participant . Les obres es numeraran per portar un seguiment i control. En el cas dels menors d’edat també caldrà
adjuntar una autorització de la mare, pare o tutor/ra legal.

DRETS D’INSCRIPCIÓ: Gratuït.
EXPOSICIÓ: Els dibuixos presentats s’exhibiran a la Biblioteca Museu Víctor Balaguer del 18 de maig fins al
9 de juny.

VOTACIÓ: La votació serà popular. La votació es podrà fer des del dissabte 18 de maig (Dia Intenacional dels

Museus) fins al diumenge 2 de juny, dins de l’horari d’obertura el museu.
Tothom que vulgui escollir el seu preferit, podrà dipositar el seu vot amb el número de l’obra escollida a la urna
col·locada al costat de la mostra. La butlleta per a votar serà entregada a la recepció del Museu, i només es
facilitarà una per persona.

LLIURAMENT DE PREMIS: Es farà el recompte de vots populars el dilluns 3 de juny.Els guanyadors seran
notificats personalment i a través de les xarxes socials i web del Museu.

CATEGORIES I PREMIS:

• Primer premi: Un val per a material de dibuix valorat en 100 euros // Un passi anual de la Biblioteca
Museu Balaguer per a 2 persones
• Segon premi: Un val per a material de dibuix valorat en 50 euros // Un passi anual de la Biblioteca
Museu Balaguer per a 2 persones.
• Tercer premi: Un val per a material de dibuix valorat en 25 euros // Un passi anual de la Biblioteca
Museu per a 2 persones.

DEVOLUCIÓ DE LES OBRES: Les obres no premiades es podran passar a recollir pel Museu Víctor

Balaguer fins al 30 de juny de 2019. Les obres que no hagin estat retirades quedaran en propietat de l’OAPVB.

CONSIDERACIONS GENERALS:

Les tres obres premiades passaran a ser propietat de l’OAPVB juntament amb els seus drets de reproducció i
exhibició, amb el benentès que no se’n farà cap ús amb finalitat lucrativa i que en qualsevol reproducció es farà
constar sempre el nom de l'autor o autora.
Els participants, donen permís a l’OAPVB perquè totes les obres presentades puguin ser reproduïdes mentre duri
la mostra i fins a la seva finalització.
Els participants es responsabilitzaran totalment que no hi hagi drets de tercers en les obres presentades i que no
es puguin fer reclamacions per drets d’autor.
No es concedirà més d’un premi per autor/a.
No es podrà declarar cap premi desert.
Si per causa greu comesa per un autor s’ha de desqualificar la seva obra, el possible premi atorgat recaurà, a tots
els efectes, en el següent concursant.
L’organització tindrà cura de les obres i de la seva conservació i no es farà responsable de cap accident que de
manera involuntària puguin sofrir.
La participació en aquest concurs suposa l’acceptació íntegra d’aquestes bases.
Qualsevol cas no previst serà resolt per l’entitat organitzadora.
L’entitat es reserva el dret de fer una selecció de les obres a exposar.
La decisió final serà inapel·lable.

