Con motivo da celebración da XXII Mostra de Curtas Vila de Noia
2021, o Concello de Noia, convoca un CONCURSO DE CARTEIS, para
elixir o cartel que representará á Mostra nesta edición atendendo ás
seguintes BASES:

1.

Poderán presentarse todas as persoas físicas ou xurídicas, de
forma individual ou colectiva, sen límite de idade ou
nacionalidade algunha.

2.

Os traballos serán propios, orixinais e inéditos, e creados en
exclusividade para esta Mostra.

3.

Os arquivos presentaranse en formato dixital, nun arquivo en
formato PDF. Se contén imaxes, terán unha resolución de 300
dpi.

4.

O tamaño do cartel será de 30x42 cm. De ser un deseño
sangrado incorporaranse en devandito arquivo sangues de 3
mm coas súas correspondentes marcas de corte.

5.

O cartel debe conter obrigatoriamente o lema: “XXII Mostra de
Curtas Vila de Noia”. Terase en conta, na composición, deixar
un espazo para poñer a data de celebración que será do 7 ao 17
de Outubro de 2021.

6.

O cartel non conterá anagrama algún, aínda que os/as
autores/as terán en consideración deixar un espazo de reserva
onde se inserirán posteriormente todos os anagramas
necesarios.

7.

A temática do cartel estará relacionada con sector audiovisual e
valorarase a alusión á Vila de Noia e a cultura e historia da
mesma.

8.

A execución do cartel realizarase polo procedemento dixital que
se estime oportuno, se se realiza por un procedemento non
dixital, os/as autores/as procederán á dixitalización do mesmo,
por escaneo ou fotografía, en todo caso o cartel só poderá
presentarse de forma dixital no formato indicado nos puntos 3 e
4. Terase en conta que o traballo reproducirase mediante
cuatricomía, polo que tintas metálicas ou fluorescentes serán
simuladas.

9.

Cada participante poderá entregar un só traballo.

10.

Premios: establécese un único premio de 500 euros, suxeito á
lexislación fiscal vixente. Patrocinado por Alquinoia.

11.

Crearase un xurado que estará presidido polo Concelleiro de
Cultura do Concello de Noia José Pérez Martínez e estará
formado por persoas relacionadas co mundo da arte e do
deseño.

12.

Os traballos entregaranse antes das 14:00 h. do luns 28 de
xuño de 2021, no rexistro de entrada do Concello de Noia sito
na rúa Rosalía de Castro nº2 de Noia, Tlf 981 84 21 00 EXT
2067. Farase mediante o sistema de plica, dentro dun sobre no
que figurará na parte exterior só o título da obra, incluirase un
cd, USB drive ou tarxeta SD, que conterá gravado o arquivo
coas especificacións indicadas, un escrito dun máximo dun A4
coa explicación da obra e outro sobre pechado co mesmo título
que o sobre principal e que conterá os datos de contacto dos/as
autores/as. Con todo iso pretendemos conservar o anonimato
da obra ata a elección do gañador.

13.

A resolución do xurado terá lugar o 5 de xullo de 2021, e farase
público polas canles e medios habituais do Concello de Noia así
como polas redes da @mostracurtasnoia.

14.

O xurado poderá decretar o premio deserto por considerar non
alcanzada a calidade requirida nos traballos presentados.

15.

Os/as autores/as gañadores/as ceden todo dereito sobre a obra
á organización, quen terá uso de pleno dereito sobre a mesma.
Igualmente autorizan a utilización dos seus datos e imaxe para
fins promocionais da entidade. Os datos persoais e imaxe dos
premiados forman parte dun ficheiro propiedade do Concello de
Noia conforme ao Regulamento Europeo de Protección de
Datos, con dereito ao acceso, rectificación, supresión,
oposición, limitación ao tratamento e esquecemento.

16.

As obras non gañadoras poderán ser publicadas como
participantes pola organización para que se poida apreciar a
calidade dos traballos entregados e a explicación da elección do
traballo premiado que proporcionará o xurado.

17.

O/os autor/es premiados e non premiados poderán solicitar en
no Concello de Noia a devolución das obras.

18.

A resolución do xurado é inapelable, terá capacidade de
resolución para calquera asunto non contemplado nas bases.
Presentarse ao concurso supón a aceptación plena destas
bases.

En Noia, ao 28 de maio de 2021

