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BASES CONCURS DE CARTELLS FESTA MAJOR DEL PILAR 2022 

L’Ajuntament de Rosselló convoca un concurs de cartells per anunciar la Festa Major del Pilar 2022, amb les bases següents: 

1. Els originals s’han de lliurar a les oficines de l’Ajuntament de les 9 a les 13 hores fins al dia 5 de setembre. 

2.     Les mides del cartell original han de ser de grandària DIN A-3. El dibuix s’ha de fer en sentit vertical i amb colors. Exclusivament, 
fets a mà. 

3.     En el cartell original que presentin els concursants ha de figurar-hi, al darrere, el lema que volen fer servir per anomenar-lo i amb 
el que participarà al concurs. 

4.     Tots els cartells han de presentar-se juntament amb un sobre tancat on hi figuri a l’exterior, el lema, la inscripció “Concurs de 
cartells”, i la categoria en la qual participa segons l’edat i a l’interior, el nom, l’adreça i el telèfon de l’autor. 

5.     La tècnica a emprar serà de lliure elecció dels participants. 

6.     El text que ha de figurar al cartell és: ROSSELLÓ- FESTA MAJOR DEL PILAR 2022 

7.     S’estableixen tres categories, segons l’edat dels participants: 

 Categoria A) Majors de 15 anys. 

 Categoria B) De 9 a 14 anys. 

 Categoria C) De 4 a 8 anys 

8.     S’atorgaran els premis següents: 

 Categoria A: 

    -Cartell guanyador: Trofeu i 100 €. 

     -2n premi: Trofeu i obsequi. 

 Categoria B: 

    -Cartell guanyador: Trofeu i obsequi. 

     -2n premi: Trofeu i obsequi. 

 Categoria C: 

    -Cartell guanyador: Trofeu i obsequi 

    -2n premi. Trofeu i obsequi 

9.    El jurat qualificador estarà format per la comissió i els membres que designi l’ajuntament.  

10.  El veredicte del jurat és inapel·lable i pot declarar desert el concurs si considera que han de ser refusats els originals presentats,    
perquè pugui existir plagi o per qualsevol altre motiu. 

11. Un cop escollits els guanyadors de les tres categories, es procedeix a una segona votació entre aquests per decidir el cartell de la 
portada del llibre de la Festa Major. 

12.  Tots els cartells presentats, inclòs el premiat, seran exposats a les dependències de la Casa de la Vila on es podran visitar. 

13.  Els cartells restaran en propietat municipal i l’Ajuntament podrà editar-los en exclusiva segons estimi oportú. 

14.  Podran accedir al concurs els empadronats i residents del municipi 

 
 
Regidoria de Festes de l’Ajuntament de Rosselló.  
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