BASES DEL CONCURS DE CARTELLS DE SA RUA DE CALVIÀ 2014
El Departament de Cultura de l'Ajuntament de Calvià convoca un concurs per premiar el millor
cartell publicitari destinat a promoure SA RUA DE CALVIÀ 2014.
BASES
1.Objecte del concurs. El present concurs té la finalitat d'estimular la creació artística així com
de donar difusió a Sa Rua de Calvià 2014, per la qual cosa s'estableix la concessió d'un premi de
500 € al cartell de Sa Rua 2014.
Tenint en compte la Llei de la propietat intel·lectual, tots els drets de reproducció i difusió del
cartell guanyador seran a favor de l'Ajuntament de Calvià.
2. Participants. Pot participar en aquest concurs qualsevol persona que hi estigui interessada. En
cas de ser menor d'edat necessitarà una autorització del pare, mare o tutor/a (Annex I).
3. Tècnica i dimensions. La tècnica de les obres a presentar és lliure però adaptada als mitjans
d'impressió. Per aquest motiu no s'admeten tintes metal·litzades, fluorescents, ni relleus o
volums aferrats. La impressió dels cartells ha de ser en format DIN A3. L'Ajuntament es reserva
el dret d'incloure en el cartell el nom del guanyador o guanyadora en els diferents formats de
reproducció del cartell.
Els cartells s'han de presentar impresos en format DIN A3 (29,7x42 cm). Hi ha de figurar el text
SA RUA DE CALVIÀ 1.03.2014. En el cas de propostes enviades per correu electrònic, s'enviarà
un arxiu en qualsevol dels cinc formats següents: JPG, PNG, TIFF, GIF o PDF. L'arxiu no pot
superar els 25 MB.
Si l'arxiu s'ha fet amb un programa de disseny, s'ha de presentar l'arxiu amb el programa en què
s'ha fet i un arxiu en JPG o TIFF en alta resolució (de 150 a 300 píxels).
Si l'obra s'ha fet sense utilitzar mitjans digitals, a més del dibuix imprès, s'ha de presentar un
arxiu JPG o TIFF de l'obra escanejada en alta definició.
L'Ajuntament de Calvià es reserva el dret, a l'hora de reproduir el cartell guanyador, d'afegir-hi la
informació i logotips que consideri oportuns. Així mateix, té les competències per fer-hi les
modificacions que estimi convenients, segons les necessitats d'impressió, reproducció, etc., o de
demanar a l'autor que hi faci les rectificacions pertinents.
4. Admissió de cartells. Cada participant pot presentar un màxim de dos cartells, que han de ser
originals i inèdits. Es poden presentar, de dilluns a divendres, des de la publicació de les bases
fins al 31 de gener de 2014, de 9 a 14 h, en el Departament de Cultura, C/ Julià Bujosa Sans,
Batle, núm. 1, 07184, Calvià, o bé per correu electrònic a saruadecalvia@gmail.com. El termini
d'admissió serà el mateix que per als treballs presentats presencialment (31 de gener de 2014 a
les 14 h). No s'accepten enviaments per correu postal.
Per als treballs presentats directament en el Departament de Cultura, amb cadascun dels cartells

presentats s'ha de lliurar:
a. Un sobre amb les següents dades:
Fotocòpia del DNI
Nom i llinatges
Domicili actual
Telèfons de contacte
Correu electrònic
Lema del cartell escrit en el sobre
b. Declaració jurada (Annex II)
c. El participant pot delegar el lliurament de les obres a una altra persona sempre que
aquesta actuï en representació seva, estigui degudament acreditada i presenti l'autorització
pertinent signada pel participant.
d. L'obra presentada no ha d'anar signada per l'autor i ha de dur inscrita en la part posterior
el lema, el qual ha de ser diferent al de la resta d'obres presentades.
e. Per cada cartell presentat l'Ajuntament lliurarà un rebut que en certificarà la presentació.
En el cas de treballs presentats per via electrònica, cada cartell s'ha de presentar de la següent
forma:
a. Tramesa d'un arxiu en qualsevol dels cinc formats següents: JPG, PNG, TIFF, GIF o
PDF; no poden superar els 25 MB.
b. El treball s'ha de lliurar per correu electrònic a saruadecalvia@gmail.com indicant en
l'assumpte: CONCURS DE CARTELLS SA RUA DE CALVIÀ 2014.
Així mateix s'ha d'emplenar el full d'inscripció (Annex III, «Full d'inscripció de cartells per
correu electrònic»),que ha de ser enviat en format PDF al correu electrònic del Departament
de Cultura, juntament amb una còpia del DNI escanejat, abans de l'últim dia de lliurament de
les obres (31 de gener a les 14 h).
c. Una vegada rebuda la documentació, l'Ajuntament n'ha de notificar la recepció per correu
electrònic. Si en les 24 hores posteriors a haver-la tramès no s'ha rebut contestació,
l'interessat pot posar-se en contacte amb l'Ajuntament de Calvià cridant al 971 139 181 (de
dilluns a divendres, de 8 a 15 h).
5. Qualificació de les obres. El jurat encarregat de decidir les obres finalistes serà designat pel
tinent de batle de Cultura o la persona en qui delegui. El jurat s'ha de reunir per qualificar les
obres una vegada n'hagi finalitzat el termini de presentació. L'elecció de l'obra guanyadora s'ha
de fer per consens i s'han de tenir en compte les obres que presentin major qualitat artística i
originalitat, i s'adeqüin i difonguin millor el tema de carnestoltes. El jurat no tindrà accés a

l'autoria de les obres. El premi es pot declarar desert.
6. Resolució. El jurat ha de proposar a l'òrgan municipal la concessió del premi. El jurat pot
declarar desert el concurs, si ho considera oportú. Al mateix temps pot deixar fora de concurs les
obres que consideri que no compleixen els requisits indicats en les bases. La decisió del jurat
serà, en qualsevol cas, inapel·lable.
Les persones inscrites com a autors han de presentar obres inèdites, originals i comptar amb els
drets o autoritzacions que siguin necessaris. L'Ajuntament de Calvià no es responsabilitza de
l'incompliment d'aquests requisits ni del contingut de les obres presentades. Així mateix queda
eximit de tota responsabilitat enfront de qualsevol reclamació que es pugui presentar en relació a
aquesta qüestió i en deriva la responsabilitat a la persona inscrita com a autor. A aquest efecte, la
persona que resulti guanyadora del concurs ha d'emplenar i signar el model de declaració adjunt
(Annex II).
7. Devolució de les obres. Les propostes no premiades podran retirar-se al departament de
Cultura de l'Ajuntament de Calvià, presentant el rebut entregat el dia de la inscripció. El termini
per la recollida de les propostes finalitzarà el 31 de març de 2014. Una vegada conclòs el termini
de recollida, les propostes que no hagin estat retirades es destruiran.
L'obra guanyadora passarà a ser propietat de l'Ajuntament de Calvià.
L'Ajuntament de Calvià ha de tenir especial cura a l'hora de manipular els originals presentats a
concurs, però declina tota responsabilitat de pèrdua, usurpació, deterioració o destrucció
accidental durant el període de concurs.
8. Acceptació de les bases. Presentar-se a aquest concurs suposa l'acceptació d'aquestes bases.
El jurat del concurs té la facultat d'interpretar-les i de suplir-ne qualsevol llacuna o buit, d'acord
amb la seva finalitat. L'Ajuntament de Calvià queda facultat per resoldre qualsevol cas que no
estigui previst.
9. Protecció de dades. En compliment de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de
protecció de dades de caràcter personal, s'informa als interessats que les dades facilitades en
aquest concurs s'inclouran en un fitxer denominat «Activitats culturals», per al seu tractament.
La finalitat d'aquest tractament és el registre de dades referides a persones que mantenen una
relació de caràcter cultural amb l'Ajuntament.
L'Ajuntament de Calvià tractarà les dades amb la màxima confidencialitat i en serà el destinatari
únic i exclusiu, i no n'efectuarà cessions o comunicacions a tercers al marge de les senyalades
per la normativa vigent (en cas d'existir cessió no derivada d'una norma legal o necessària en
funció de la relació existent, l'Ajuntament ha de comunicar el destinatari i la finalitat de la
cessió).
L'interessat pot exercir el dret d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició i la resta de drets
reconeguts en la LOPD 15/1999, en les dependències de l'Ajuntament de Calvià, situades al
carrer Julià Bujosa Sans, Batle, 1, 07184, Calvià.

ANNEX I
A EMPLENAR EN CAS QUE EL PARTICIPANT SIGUI MENOR D'EDAT

________________________________________________, amb DNI______________,
telèfon de contacte_______________________correu electrònic___________________
autoritz el meu fill/a a participar en el concurs de cartells SA RUA DE CALVIÀ 2014 i
n'accept les bases per les quals es regeix.

Signatura:_________________

Calvià, d 2014

En compliment de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, s'informa als interessats que les dades
facilitades en aquest concurs s'inclouran en un fitxer denominat «Activitats culturals», per al seu tractament. La finalitat d'aquest tractament és el
registre de dades referides a persones que mantenen una relació de caràcter cultural amb l'Ajuntament.
L'Ajuntament de Calvià tractarà les dades amb la màxima confidencialitat i en serà el destinatari únic i exclusiu, i no n'efectuarà cessions o
comunicacions a tercers al marge de les senyalades per la normativa vigent (en cas d'existir cessió no derivada d'una norma legal o necessària en
funció de la relació existent, l'Ajuntament n'ha de comunicar el destinatari i la finalitat de la cessió).
L'interessat pot exercir el dret d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició i la resta de drets reconeguts en la LOPD 15/1999, en les dependències de
l'Ajuntament de Calvià, situades al carrer Julià Bujosa Sans, batle, 1, 07184, de Calvià.

ANNEX II
CONCURS DE CARTELLS SA RUA DE CALVIÀ 2014
DECLARACIÓ JURADA
____________________________________________________ amb DNI
___________________, en nom propi i amb domicili a _______________
_____________________, CP______________ d__________________, es
presenta al concurs de cartells de SA RUA DE CALVIÀ 2014.
DECLARA QUE
1. Presenta proposta de cartell al Concurs de Cartells SA RUA DE CALVIÀ 2014 i n'accepta
les bases, així com els dictàmens i decisions adoptades pel jurat.
2. L'obra (o les obres) que presenta a concurs és inèdita i original i disposa de tots els drets
d'autor o, si escau, de l'autorització per difondre-la. També disposa de l'autorització per
reproduir les imatges, les persones, els logotips i d'altres elements que hi apareguin.
3. Disposa de tots els permisos i autoritzacions, d'acord amb la legislació en matèria de
reproducció d'imatge, difusió i qualsevol altra normativa que hi sigui aplicable i vigent, per
poder difondre l'obra que presenta a concurs.
4. En qualsevol cas, és responsable de qualsevol incompliment de la legislació vigent per
poder difondre l'obra que presenta a concurs i assumeix les indemnitzacions econòmiques
que se'n puguin derivar.
5. Exonera l'Ajuntament de Calvià de les responsabilitats que se'n puguin derivar i accepta
que l'Ajuntament de Calvià pugui retirar del concurs la proposta de cartell presentada si
constata qualsevol incompliment de les declaracions que conté aquest document i emprendre
accions judicials en contra seva pels danys i perjudicis que se li puguin ocasionar.
Calvià, d 2014

Signat:________________________
En compliment de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, s'informa als interessats que les dades
facilitades en aquest concurs s'inclouran en un fitxer denominat «Activitats culturals», per al seu tractament. La finalitat d'aquest tractament és el
registre de dades referides a persones que mantenen una relació de caràcter cultural amb l'Ajuntament.
L'Ajuntament de Calvià tractarà les dades amb la màxima confidencialitat i en serà el destinatari únic i exclusiu, i no n'efectuarà cessions o
comunicacions a tercers al marge de les senyalades per la normativa vigent (en cas d'existir cessió no derivada d'una norma legal o necessària en
funció de la relació existent, l'Ajuntament n'ha de comunicar el destinatari i la finalitat de la cessió).
L'interessat pot exercir el dret d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició i la resta de drets reconeguts en la LOPD 15/1999, en les dependències de
l'Ajuntament de Calvià, situades al carrer Julià Bujosa Sans, batle, 1, 07184, de Calvià.

ANNEX III
CONCURS DE CARTELLS SA RUA DE CALVIÀ 2014
FULL D'INSCRIPCIÓ DE CARTELLS PER CORREU ELECTRÒNIC
Lema del cartell:_________________________________________________________
Nom i llinatges:_____________________________________________________
Adreça:_____________________________________________________________
CP:_______________ Població:___________________________________________
Telèfons de contacte:____________________________________________________
Correu electrònic:________________________________________________________
(S'ha d'enviar en format PDF juntament amb una còpia del DNI escanejat al correu
electrònic saruadecalvia@gmail.com abans del 31 de gener de 2014 a les 14 h).
Calvià, d 2014

En compliment de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, s'informa als interessats que les dades
facilitades en aquest concurs s'inclouran en un fitxer denominat «Activitats culturals», per al seu tractament. La finalitat d'aquest tractament és el
registre de dades referides a persones que mantenen una relació de caràcter cultural amb l'Ajuntament.
L'Ajuntament de Calvià tractarà les dades amb la màxima confidencialitat i en serà el destinatari únic i exclusiu, i no n'efectuarà cessions o
comunicacions a tercers al marge de les senyalades per la normativa vigent (en cas d'existir cessió no derivada d'una norma legal o necessària en
funció de la relació existent, l'Ajuntament n'ha de comunicar el destinatari i la finalitat de la cessió).
L'interessat pot exercir el dret d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició i la resta de drets reconeguts en la LOPD 15/1999, en les dependències de
l'Ajuntament de Calvià, situades al carrer Julià Bujosa Sans, batle, 1, 07184, de Calvià.

