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7.– Les obres s’hauran de lliurar entre
les 13 i les 14 hores de l’esmentat dia
17, al local del “Coro” de Navarcles,

1.– Podran participar en aquest concurs tots els artistes que ho desitgin.
2.- Cada participant hi concursarà
amb una sola obra. Les obres tindran, com a mínim,

un format de

15F (64x54 cm.).
3.– Es realitzarà l’obra a l’aire lliure.
El tema el podrà escollir cada concursant dintre de la zona de Navarcles i
rodalies.
4.– L’artista podrà utilitzar qualsevol
tècnica, procediment i estil.
5.– Les obres premiades restaran en

propietat dels organitzadors
6.– El concurs tindrà lloc el DISSABTE
dia 17 de setembre de 2022, i el segellat de les teles o suports es farà
de 9 a 10 del matí, a la Residència
IBADA de Navarcles, c/ Creueta,
num. 51.

ubicat al carrer Ampla. A cada autor se
li donarà un rebut acreditatiu de l’obra
lliurada, que haurà d’ésser presentat

12.– El jurat estarà format per 3 membres del Grup Art de Navarcles, i 3
membres de l’Associació Amics dels
Avis de Navarcles.
13.– L’organització tindrà cura de to-

per a poder-la retirar posteriorment.

tes les obres, però no es fa responsa-

8.– Les obres seran exposades al públic

patir.

el dia 25 de setembre, a partir de les 11
del matí, al mateix local del “Coro”. El
Jurat qualificarà i atorgarà els premis, el
dissabte dia 24 a partir de les 5 de la

ble de possibles danys que puguin

14.– L’organització es reserva el dret
de resoldre qualsevol cas no previst en
aquestes bases.

tarda. Els guanyadors, si no hi són presents, se’ls notificarà el veredicte per
telèfon.
9.– El lliurament de premis tindrà lloc el
dia 25 de setembre a les 5 de la tarda,
al mateix local del “Coro”.
10.– La participació en aquest concurs
pressuposa l’acceptació d’aquestes bases.
11.– Les obres no retirades en el termini d’un mes, passaran a disposició de
l’entitat organitzadora, entenent que el
seu autor renuncia a la seva propietat.
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