AJUNTAMENT DE LA VILA D’OLOCAU
(VALÈNCIA)
Plaça Major, 1 – C.P. 46169 – Telèfon 96 270 30 11 – Fax 96 273 96 03 – CIF P-4618400 H
villadeolocau@olocau.com

BASES CONCURS CARTELL ANUNCIADOR DE LA COMMEMORACIÓ DEL DIA DE LA DONA
1. El motiu de la convocatòria és triar el cartell anunciador de la commemoració del Dia
de la Dona. El contingut del cartell no podrà ser-hi ofensiu per a les dones, i la temàtica
serà lliure, així com l'estil de realització.
2. Els treballs presentats seran inèdits, originals i no hauran obtingut cap premi en cap
convocatòria, siga com aquesta o d'altra qualsevol, ni haver estat publicat en cap mitjà,
ja siga imprés, electrònic, digital, internet ni qualsevol altre.
3. El format de les obres presentades serà vertical i la mida igual o major, però proporcional,
al DIN A3.
4. El disseny deixarà, a la banda inferior, un espai de, almenys, 4 cm per incloure els
logotipus que l'Ajuntament considere convenient.
5. El cartell estarà encapçalat pel lema: «8 de març, Dia Internacional de la Dona».
6. Podran presentar obres els veïns i veïnes residents a Olocau i empadronats al municipi. Si
l'autor o autora fos menor de 18 anys, deurà incloure, a la plica, la corresponent
autorització paterna, materna o del tutor legal, si escau.
7. Cada autor i autora, podrà presentar, com a màxim, dues obres.
8. Les obres es presentaran a l'Ajuntament de la Vila d'Olocau per registre d'Entrada; el
cartell anirà muntat sobre un cartó en format DIN A4.
9. Les obres es presentaran amb pseudònim i, en sobre tancat a banda, amb el mateix
pseudònim del cartell, s'inclourà una fulla amb el nom i cognoms de l'autor o autora, DNI,
sexe, edat, autorització si l'autor fos menor de 18 anys, adreça postal, adreça electrònica
i telèfon.
10. En tot cas, l'autor o autora del disseny guanyador, es compromet a facilitar a
l'Ajuntament de la Vila d'Olocau, un fitxer electrònic vectorial (PDF, Illustrator, FreeHand,
etc…), o un fitxer d'imatge Tiff o JPG a 300 punts de resolució, en la mida de reproducció
real, és a dir A3, pels treballs d'impremta.
11. L'autor o autora del cartell guanyador cedeix a l'Ajuntament de la Vila d'Olocau, tots
els drets d'imatge del cartell, per un termini de, almenys, 4 anys, que podran ampliar-se
mitjançant conveni de l'Ajuntament amb l'autor.
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12. El termini de presentació d'originals s'iniciarà el dia 20 de gener i finalitzarà el dia 10 de
febrer. Els treballs presentats fora de termini no seran admesos.
13. Una Comissió Municipal, composta per l'Alcalde, que actuarà com a President, el
Regidor o Regidora de l'Àrea de la Dona, un o una representant de cada grup polític amb
representació municipal i una representant de les associacions de dones del municipi, és a
dir: l'Associació Ames de Casa i l'Associació Dones d'Olocau, triarà el cartell guanyador per
majoria simple amb una votació a mà alçada.
14. La Comissió es reunirà, com a molt tard, una setmana després de la finalització del
termini de presentació d'originals en les dependències municipals, i triarà aquell treball que,
d'acord amb criteris objectius, considere millor per convocar la commemoració del 8 de
Març, Dia de la Dona.
15. La Comissió podrà declarar desert el concurs si, a juí dels seus i les seues integrants, cap
de les obres presentades tingués la qualitat necessària per representar el Dia de la dona i
el Municipi d'Olocau.
16. La decisió de la Comissió serà irrevocable i es farà pública, com a màxim, el dia 25 de
febrer a tots els mitjans de comunicació municipals.
17. El Premi d'aquesta convocatòria no compta amb dotació econòmica. El guardó del
premiat serà ser-hi la imatge oficial del Municipi d'Olocau per convocar el Dia de la Dona.
18. La presentació d'un treball a aquesta convocatòria, suposa l'acceptació de totes les
bases.
19. Si alguna obra no compleix totes les bases, ací expressades, serà desqualificada.

