BASES DEL CONCURS DEL CARTELL DE
LA FIRA EXPROREUS 2015
Juny 2015
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Amb motiu de celebrar la 45ª edició de la fira multisectorial exproReus i amb l’objectiu
de difondre aquest esdeveniment, es convoca el concurs de cartells amb les següents
bases:

1. Presentació
1.1 Aquest concurs és obert a qualsevol persona interessada major de 18 anys.
1.2 Els treballs poden ser individuals o col·lectius.
1.3 Cada participant podrà presentar tantes obres inèdites com desitgin.
1.4 Els treballs presentats han de ser originals i inèdits. Cada participant ha de ser
l'autor original de l'obra i/o disposar dels drets per a poder presentar-la a aquest
concurs.
1.5 Les propostes presentades han de ser exclusives per aquesta convocatòria. Així
doncs, no s’admetran treballs ja presentats en edicions anteriors.
1.5 Els dissenys s’han de presentar a les oficines de firaReus, (av. Bellissens, 42, 43204
Reus. T 977 32 63 63) en horari de 8 a 15h, de dilluns a divendres. En el moment del
lliurament de l’obra caldrà omplir una fitxa, facilitada per firaReus, i signar-la donant la
conformitat i acceptació de les bases.

2. Característiques tècniques dels dissenys
2.1 El cartell s’ha de presentar muntat sobre suport cartró ploma i en sentit vertical. Es
lliurarà en format Din A3 (29,7 x 42cm). A la part posterior del cartró ploma s'inclourà
un títol de l'obra. També es lliurarà un arxiu digital en CD/DVD amb el cartell en alta
resolució per possibles ampliacions posteriors en cas de resultar guanyador.
2.2 Es pot utilitzar la tècnica que es consideri més adequada per realitzar-lo (pintura,
il·lustració, fotografia, collage, etc.), però ha de ser apta per a la reproducció
mitjançant quadricromia.
2.3 Al cartell hi ha de figurar el text següent:
exproReus / 45a Fira de Fires / Del 8 al 12 d’octubre
La obra presentada no ha d'incloure altres missatges escrits.
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2.4 Les obres no podran portar el nom de l’autor o autora de manera visible. El nom,
l’edat, l’adreça i el telèfon del participant s’inclouran dins d’un sobre que s’adjuntarà
amb l’obra presentada. A l’exterior del sobre haurà de constar “Concurs cartell
exproReus 2015”
2.5 El cartell imprès s'entregarà acompanyat d'un suport digital (CD o USB). S'inclourà
l'obra en dos formats:
- TIFF o PDF a 300ppp en CMYK
- En format vectorial (preferiblement Adobe Illustrator) o per capes del cartell. En cas
de que el cartell inclogui imatges aquestes han de tenir 300ppp. Les tipografies
incloses han d'estar traçades.

3. Criteris de valoració
Per a la valoració dels treballs presentats el jurat tindrà en compte, de forma
prioritària, els criteris següents: la qualitat tècnica, la qualitat artística, l’impacte visual,
la creativitat i l’originalitat.

4. Termini de convocatòria
El termini per la presentació dels dissenys és des de l’aprovació d’aquestes bases i fins
el dimarts 30 de juny a les 15h.

5. Jurat i veredicte
5.1El Jurat estarà format pel Comitè Organitzador d’ExproReus 2015, presidit a aquest
efecte pel president del Comitè Executiu de la Fundació Fira de Reus i l’assistència
tècnica de representants de les institucions així com d’especialistes del sector que el
mateix Jurat designi lliurement, en cas de considerar-ho oportú.
5.2 El veredicte del jurat es farà públic durant el mes de juliol, posteriorment a la
reunió amb el Comitè Organitzador d’ExproReus 2015.El cartell guanyador es donarà a
conèixer personalment al guanyador i posteriorment públicament.
5.3 El jurat es reserva el dret de declarar desert el concurs, com també de resoldre
qualsevol imprevist.
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5.4 La participació en el concurs comporta el ple reconeixement i acceptació del
veredicte del jurat i el seu caràcter d’inapel·lable.

6. Premi
El premi s’atorgarà a un sol treball i consistirà en la suma de 600 €, sobre la qual es
practicaran les retencions fiscals que corresponguin.

7. Propietat dels treballs
7.1 La propietat intel·lectual del treball guanyador correspondrà a l’autor.
7.2 Això no obstant, l’atorgament del premi comportarà sobre el treball guanyador la
cessió exclusiva i gratuïta, a favor de firaReus, de tots els drets de reproducció,
distribució, comunicació pública i transformació per qualsevol modalitat, mitjà o
format, inclosos els audiovisuals, els informàtics, els multimèdia i els telemàtics.
firaReus podrà exercir els seus drets lliurement, sense limitacions de tipus temporal o
territorial, ni de cap altre tipus, i sense que en cap cas sigui necessària l'autorització de
l'autor, el qual no tindrà dret a cap tipus de remuneració, percepció, participació,
compensació ni indemnització per raó d'aquell exercici ni de la cessió de drets.
A tall d'exemple, firaReus podrà fer exposicions del treball, ja sigui en espais de
titularitat pública, municipal o no, o privada. També podrà reproduir-lo en un mitjà o
format que en permeti la comunicació pública (publicacions, pòsters, fullets, tríptics,
audiovisuals, etc.), obtenir-ne tantes còpies com desitgi i distribuir-les entre
administracions, institucions i particulars amb l’objecte de difondre'l i de donar-lo a
conèixer.
Queda autoritzat expressament firaReus per divulgar el treball en la forma i pels
mitjans que consideri més adients.
firaReus podrà exercir els seus drets sobre un fragment o part del treball, llevat que
això en desvirtuï la finalitat, l’objectiu o la naturalesa.
firaReus podrà portar a terme totes les actuacions anteriors directament o en
col·laboració amb altres administracions, organismes o institucions públiques o
privades i particulars, sense que calgui l'autorització de l'autor.
7.3 L’organització no retornarà els treballs presentats pels participants. Aquestes obres
podran formar part d’una exposició pública.
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8. Obligacions dels participants
La participació en el concurs comporta l’acceptació plena d’aquestes bases.
L’incompliment per part del guanyador de les obligacions resultants d’aquestes bases
donarà lloc a la cancel·lació de les obligacions assumides per firaReus i, en especial, al
pagament del premi. No obstant això, es mantindrà vigent la cessió dels drets en els
termes que queden exposats.
Les responsabilitats que es poguessin derivar per la presentació de cartells no originals
o sense els drets per a poder presentar-los a aquest concurs recauran sobre el
participant.

9. Informació i consulta de les bases

firaReus
Av. Bellissens, 42
43204 Reus
T 977 32 63 63
info@firareus.com
www.firareus.com

