CONCURS DE CARTELLS FeMAP 2019
BASES DEL CONCURS
El Festival de Música Antiga dels Pirineus convoca el concurs de cartells per tal de seleccionar el cartell que serà la
imatge oficial de la seva novena edició. El FeMAP pretén d’aquesta manera estimular la creativitat i la participació
d’artistes pirinencs i fomentar la difusió de la seva obra i el públic podrà participar online mitjançant la votació dels
seus favorits.
Un jurat escollirà el guanyador i fins a 3 finalistes.
• PARTICIPANTS
El concurs està obert a tots els residents en algun dels municipis FeMAP, que a l’hora de fer pública la convocatòria
són aquests: Alàs i Cerc, Alp, Avià, Bagà, Berga, Bossòst, Camprodon, Estamariu, Fontanals, Guàrdia de
Noguera, Lladorre, Llanars, Llavorsí, Llívia, Organyà, la Pobla de Segur, Pesillà de la Ribera, Puigcerdà,
Riner, Ripoll, Salàs de Pallars, Sant Joan de les Abadesses, La Seu d'Urgell, Sort, La Torre de Capdella, Tremp,
Vall de Boí, Vilaller, els quatre municipis de les Valls d’Àneu i qualsevol de les parròquies d'Andorra. Si durant
el termini de presentació algun altre municipi s’incorpora al FeMAP, es comunicarà oportunament a través del
web www.femap.cat/concurs-de-cartells i les diferents xarxes socials.
L’Associació FeMAP demanarà l’acreditació del municipi de residència als finalistes. En el cas que algun dels
finalistes no pugi demostrar la seva residència en un dels municipis FeMAP, serà exclòs del concurs i el seu lloc
l’ocuparà el candidat següent que hagi obtingut major puntuació.
No es podran presentar els guanyadors de les 3 darreres edicions.
•
−
−
−
−

CALENDARI
Presentació de propostes: del 14 de gener de 2019 al 25 de gener de 2019
Votació popular i selecció de 6 finalistes: a partir del 26 de gener de 2019 fins l’1 de febrer de 2019
Publicació de les propostes finalistes: a partir del 2 de febrer de 2019
Decisió del Jurat: a partir del 7 de febrer 2019

•
-

LLIURAMENT I CONDICIONS DELS CARTELLS PRESENTATS
El cartell ha de ser original i inèdit.
Es crearà un apartat especial al web del FeMAP www.femap.cat on els participants han d’enviar les seves
propostes mitjançant un formulari a través d’aquest enllaç www.femap.cat/concurs-de-cartells
Cada candidat pot presentant un màxim d’una proposta.
Tots els cartells han de portar integrada una imatge que proporcionarà el festival amb les dates, logotip i
títol del festival que es podrà descarregar a la pàgina especifica dedicada al concurs
www.femap.cat/concurs-de-cartells
El FeMAP es reserva el dret de no acceptar les propostes que consideri ofensives i/o poc adients.
En el moment de presentar les propostes, els candidats hauran d’omplir un formulari online, que servirà
exclusivament per a deixar constància de la inscripció i per identificar la titularitat de les propostes. El
jurat no tindrà accés a la base de dades.
El cartell s’haurà d’identificar amb un “Títol”, que servirà de referència en el procés de votacions.
El cartell s’ha de presentar en format JPG o PDF, en format A3 vertical i a 72ppp de resolució. El pes de
l’arxiu no podrà superar els 600KB. Els cartells amb diferent format d’arxiu, suport, mida o proporcions,
no seran acceptats.
Serà imprescindible, a més, respectar totes les condicions tècniques establertes a l’apartat ENTREGA ART
FINAL DEL CARTELL GUANYADOR

-

-

-

-

•

PREMIS

−

1r. premi: el premi serà de 2000€ que s’hauran de facturar legalment a l’Associació FeMAP i amb les
retencions per IRPF que pertoquin.
Els 6 finalistes obtindran un passi per a 2 persones per a tots els concerts del FeMAP 2019 i un exemplar
del CD del Festival.

−

•

SELECCIÓ DE FINALISTES I DEL CARTELL GUANYADOR

La selecció del cartell guanyador es farà a partir d’aquest procés:
1- PRIMERA FASE
−
−

2 propostes passaran a la fase final després d’una votació popular, que tindrà lloc a partir del 15 de gener
de 2019 a través de www.femap.cat/concurs-de-cartells
4 propostes més passaran a la fase final per decisió d’un comitè tècnic format per l’Associació FeMAP i
representants dels municipis participants a l’edició 2019.

2- FASE FINAL
-Un jurat format per l’Associació FeMAP i representants dels municipis participants a l’edició 2019 decidirà el
cartell guanyador. Per a l’avaluació, tindrà en compte especialment:
−
−
−

L’originalitat de la proposta
La composició, l’impacte visual i la claredat del missatge.
L’ús d’elements relacionats amb el territori pirinenc, la seva cultura i la seva iconografia.

-El jurat pot declarar desert el premi si considera que cap de les obres finalistes no té la qualitat suficient.
-La decisió del jurat serà inapel·lable.
• ENTREGA ART FINAL DEL CARTELL GUANYADOR
El guanyador haurà d’entregar el cartell i les corresponents adaptacions en un suport digital que contingui l’art
final realitzat en Illustrator (vectorial) i en una versió del programa actualitzada, amb qualitat i resolució òptima
per a posteriors aplicacions i reproduccions. També s’hauran d’adjuntar totes les fonts utilitzades. En el cas que fos
necessari, també els originals de les imatges digitalitzades en format TIFF-CMYK en alta resolució (300 dpi a mida
real i 150 dpi per a gegantografies).
IMPORTANT: En el cas que en el disseny s’utilitzi alguna imatge ja existent i que no pertany a l’autor del cartell,
s’haurà de justificar el pagament per la compra dels drets de la imatge. En cas de no realitzar-se aquest pas, el
FeMAP no acceptarà el cartell. El FeMAP podrà utilitzar la imatge guanyadora per als desenvolupaments i
aplicacions que consideri oportuns, podent reproduir-la, adaptar-la i aplicar-la a tants formats i suports com es
necessiti sense necessitat de demanar autorització a l’autor.
• PROPIETAT INTEL·LECTUAL
Els dissenys i altres continguts del cartell objecte d’aquest concurs han de ser de l’autoria del candidat, que no hi
pot incorporar elements creats per terceres persones sense obtenir-ne l’autorització prèvia escrita i la cessió dels
drets a favor del FeMAP que s’indiquen a continuació.
La utilització del cartell guanyador comporta la cessió per part del concursant i a favor del FeMAP del drets
exclusius de reproducció, comunicació pública, distribució i transformació del cartell resultant per a la seva
explotació, de manera aïllada o en combinació amb altres elements, en/per qualsevol suport, mitjà, tecnologia i
sistema, en qualsevol lloc del món i per tot el termini de protecció legal dels drets de propietat intel·lectual
esmentats, sense que aquesta explotació generi el dret de cap pagament addicional al que és previst com a premi.
Aquests drets són cedibles pel FeMAP a tercers.

