BASES DEL CONCURS DE CARTELLS ANUNCIADORS DE LA FESTA DE FINAL DE CURS DELS
JOVES DE CASTELLDEFELS 2016

1. Participants
- Poden participar en el concurs els i les joves de Castelldefels d’edats entre 12 i 20
anys
2. Característiques tècniques
- La proposta de cartells ha de tenir en compte la festa que es tracta d’anunciar, la
festa de final de curs dels joves de Castelldefels.
Un espai organitzat per entitats juvenils i grups no formals amb tot tipus
d’activitats adreçades als joves de la ciutat. Exposició de tallers del kasal i jocijove
(música, balls), concursos i exhibicions de ball, espai de joves artistes, graffiti,
torneigs de diferents esports, fireta d’entitats.
- Els treballs han de ser originals i inèdits.
- No es poden utilitzar fotografies.
- El cartell ha de tenir orientació vertical.
- Format digital amb mides de Din-A3.
- La proposta presentada ha de poder ser reproduïda en color amb les mides i
característiques indicades.
- En el cartell hi ha d’aparèixer de manera clarament llegible la llegenda:
Nom hipotètic
17 de juny als jardins del castell
Exhibicions i tallers: hip-hop, streetdance, guitarra, bateria i baix
Fireta d’entitats
Torneigs de tenis taula, futbol i molt més!
Entrada gratuïta
Més informació a www.jovesdecastelldefels.org o al facebook de “joves de
Castelldefels”
- Haurà de tenir a la base del cartell un espai en blanc per a posar els logotips de les
entitats organitzadores i de l’Ajuntament de Castelldefels.
- S’ha de tenir el compte que el cartell està disposat a canvis i per tant s’ha de poder
modificar tots els textos introduïts.
3. Presentació d’originals
- Els treballs s’han d’enviar per missatge privat al facebook de joves de Castelldefels
o al correu casaldejoves@castelldefels.org , indicant el vostre nom i telèfon.
- Data de presentació, fins al dissabte 14 de maig, a les 21h
4. Jurat
-

-

Des del departament de joventut es farà una primera selecció dels cartells
presentats, podent deixar desert el concurs en cas que les propostes no s’adaptin a
la festa.
Les propostes dels cartells es penjaran el dia 16 de maig de 16h a 18h al facebook
de joves de Castelldefels
El jurat serà popular i votarà a través del facebook, per mitjà dels m’agrada,
tindran fins les 21h del dia 20 de maig.

5. Dotació del premi
- El guanyador o guanyadora d’aquest concurs, rebrà un xec val de 60€ per
bescanviar en una llibreria o papereria col·laboradora.
- L’original del cartell guanyador serà propietat de l’Ajuntament de Castelldefels,
que el podrà publicar i difondre de forma exclusiva, en qualsevol format, sempre
que ho consideri convenient.

