Bases Concurs Talents’15
1- Tema
El tema del concurs d’enguany és: “Ornaments per l’arbre”

2- Participants:
Podran participar, a títol individual, totes aquelles persones que tinguin més de 16 anys i
que estiguin vinculades a algun recurs de la Xarxa de Salut Mental de Catalunya.

3- Requisits tècnics
Cada participant haurà de crear un ornament per guarnir l’arbre de Nadal.
Les obres que es presentin hauran de ser actuals, individuals i/o col·lectives, de creació
pròpia. Això vol dir que l’obra ha d’haver estat realitzada per a qui s’identifiqui com el seu
autor o autors.

4- Admissió d’obres
a- Recollida d’obres.
Les obres podran ser lliurades del 9 al 11 de Desembre del 2015 i s’hauran de fer a arribar
a AREP personalment .
-

Lloc d’entrega:
Centre de Dia AREP
Passeig Maragall, 124,
Horari: de 8:00h. a 13:30h. i de 14:30h. a 17:00h.
Persona de contacte: Sílvia Vidal o Esther Constantí.

b- Característiques del treball.
-

Mides: l’ornament ha d’estar dins d’una capsa de sabates (de qualsevol mida de sabates)

-

Format: Estructura en 3 dimensions.

-

Material: es pot utilitzar qualsevol material, que resulti fàcil de manipular i que sigui
resistent.

c- Presentació de les obres.
L’entrega es farà dins d’una capsa de sabates, a l’interior de la qual s’inclourà:
- L’obra que es presenta al concurs.

- A la base de la mateixa s’haurà de fer constar el pseudònim de l’autor/s i el nom de
l’obra.
- Un sobre tancat amb el pseudònim de l’autor/s, en el què s’inclourà:
.Full d’inscripció, degudament complimentat.
d- Participació.
S’admetrà una obra per participant/s. Haurà d’estar signades amb el pseudònim i
presentada en el format explicat anteriorment.

5- Jurat
El jurat estarà format per representants del món artístic, experts en art i representants de
l’entitat organitzadora.
Els criteris seguits pel Jurat per l’elecció dels guanyadors seran l’originalitat, la qualitat i
la creativitat de les obres presentades al concurs.

6- Premi
S’atorgarà un únic premi que consistirà en 1 lot nadalenc.

7- Material presentat
L’ obra premiada no serà retornada al seu autor/s. La resta, podran ser recollides fins el 29
de gener del 2016; en cas de no ser recollides, l’entitat organitzadora podrà procedir a la
seva destrucció.

8- Entrega de premis

L’acte de lliurament de premis tindrà lloc el dijous 17 de desembre a les 10.30h. a
la seu de l’Associació AREP, Passeig Maragall, 124, 4a. Planta.

9- Drets
Els autors de les obres guanyadores cedeixen a AREP els drets d’ús , difusió, exhibició,
comunicació pública i reproducció de les obres guanyadores, que respongui a fins
divulgatius o culturals, havent d’indicar sempre el nom de l’autor de l’obra.

10- Acceptació
La participació al concurs Talents’15 pressuposa l’acceptació de totes i cadascuna de les
bases del mateix i la decisió inapel·lable del Jurat.
La Comissió Organitzadora serà l’encarregada de resoldre qualsevol possible
circumstància que no hagi estat prevista anteriorment.

11- Exposició
Totes les obres presentades al concurs restaran exposades a l’Associació AREP des del 14
de Desembre de 2015 fins al 29 de Gener de 2016
L’horari de visita és de 9:00 a 17:00.

12- Calendari
Data límit d’admissió d’obres: 11 de Desembre de 2015.
Entrega de premis: 17 de Desembre de 2015 a les 10:30h.
Exposició d’obres: del 14 de Desembre de 2015 fins al 29 de Gener de 2016

•

Les persona de contacte per a qualsevol qüestió relacionada són la Sílvia Vidal i la Esther
Constantí.
Podeu contactar amb elles en el telèfon 93.352.13.39 o bé a través de svidal@arep.cat o
centredia@arep.cat.

ANIMEU-VOS A PARTICIPAR, ESPREM ELS VOSTRES
ORNAMENTS AMB MOLTA IL·LUSIÓ !!!

