3__
El tema és lliure. No s’admetran obres exposades i/o
premiades en altres certàmens o concursos. Les obres es
lliuraran els dijous 23 i 30 d’agost, els divendres 24 i 31
d’agost del 2018, de les 18:00 a les 20:00 h, a la recepció
de la Sala d’Exposicions de l’Ajuntament Vell de Calella,
plaça de l’Ajuntament 1-3.
4__
Serà obligatori emplenar les butlletes d’inscripció i
s’entregaran en el moment del lliurament de l’obra,
a l’Ajuntament Vell.
5__
Una selecció de les obres feta pel jurat serà exposada a
la Sala d’Exposicions del dissabte 8 fins al diumenge 30
de setembre. L’acte de lliurament de premis tindrà lloc
el dissabte 8 de setembre a les 18:00 h, a la mateixa sala.
L’horari de visita de l’exposició és de dilluns a divendres
de les 10:00 a les 14:00 h i de dimarts a dissabte de les
18:00 a les 21:30 h. Diumenges i festius de les 11:00 a les
14:00 h.
6__
El jurat estarà presidit per la Sra. Lolín Saula, vídua
del Sr. Miquel Humet, i copresidit per la Il·lma. Sra.
Montserrat Candini, alcaldessa de Calella. El jurat
qualificador estarà format per representants de renom
del món artístic i cultural. La decisió del jurat serà
inapel·lable. El concurs pot declarar–se desert. El llistat
de les obres premiades i seleccionades es publicarà a la
web del concurs.

S’atorgaran els següents premis:

Data entrada obra

/

Nom .....................................................................................................
Cognoms ............................................................................................
Domicili ..........................................................................Edat ...........
Població ..............................................................................................
Província ...................................... CP ................................................
Tel. contacte ......................................................................................
A/e ................................................ DNI ..............................................
Títol de l’obra ....................................................................................
Data de realització .................... Mides ..........................................
CATEGORIAA (menors de 15 anys)
CATEGORIAB (majors de 15 anys)

organització
__________
exemplar núm. ...............

8__

2018
_____

Premis Pepita Saula CATEGORIAA (menors de 15 anys)
Primer premi:
Material de Belles Arts valorat en 350 € i
Trofeu Pepita Saula
6 premis:
Material de Belles Arts valorat en 900 € en total
Premis Humet–Saula CATEGORIAB (majors de 15 anys)
Primer premi: 4.000 €
Segon premi: 2.000 €
Tercer premi: 1.000 €
9__
La participació en aquest 7è Concurs de Pintura
Humet–Saula 2018, suposa la total acceptació de les
presents bases i la renúncia a qualsevol reclamació sobre la seva aplicació.*
*Els participants autoritzen la reproducció fotogràfica de les obres i la citació dels
noms per a la promoció i difusió del concurs. Els treballs presentats no hauran de
tenir drets que puguin afectar a tercers, considerant l’organització d’aquest concurs
lliure de responsabilitat. Es posarà la màxima cura en el tractament de les obres, però
l’organització declina tota responsabilitat en cas de pèrdua, robatori, desperfecte o
qualsevol altre inconvenient que puguin patir les obres, sigui en la seva manipulació,
custòdia o durant l’exposició.

2018
_____

Data entrada obra

/

Nom .....................................................................................................
Cognoms ............................................................................................
Domicili ..........................................................................Edat ...........
Població ..............................................................................................
Província ...................................... CP ................................................
Tel. contacte ......................................................................................
A/e ................................................ DNI ..............................................
Títol de l’obra ....................................................................................
Data de realització .................... Mides ..........................................
CATEGORIAA (menors de 15 anys)
CATEGORIAB (majors de 15 anys)

2018
_____

Data entrada obra

/

Nom .....................................................................................................
Cognoms ............................................................................................
Domicili ..........................................................................Edat ...........
Població ..............................................................................................
Província ...................................... CP ................................................
Tel. contacte ......................................................................................
A/e ................................................ DNI ..............................................
Títol de l’obra ....................................................................................
Data de realització .................... Mides ..........................................

per
adherir a l’obra
______________
exemplar núm. ...............

2__
Les obres es presentaran damunt suport rígid i si
requereixen marc, aquest serà lliure. Tots els materials
utilitzats seran irrompibles.

7__
Les obres premiades de la Categoria B quedaran en
propietat de la col·lecció Humet–Saula, cedint-ne els
autors tots els drets a aquesta Entitat.
Les obres no premiades seran retirades pels mateixos
participants o els seus representants, el dimecres 10 i el
dijous 11 d’octubre, de les 17:00 a les 20:00 h, a la recepció de la Sala d’Exposicions de l’Ajuntament Vell de
Calella, plaça de l’Ajuntament 1-3. L’organització podrà
disposar de les obres no retirades en aquest termini i
fer-ne ús de la manera que consideri oportuna.

per
a l’autor
_________
exemplar núm. ...............

1__
Aquest concurs neix amb la finalitat de fomentar la creació plàstica i impulsar la col·lecció Humet–
Saula. Podran participar en el concurs totes les persones,
sense distinció de nacionalitat ni edat. Les obres seran
realitzades en tècnica lliure. Cada participant podrà
presentar un màxim de dues obres.
El format màxim permès serà de 150 x 150 cm.

CATEGORIAA (menors de 15 anys)
CATEGORIAB (majors de 15 anys)
Les obres no premiades seran retirades pels mateixos participants o els seus representants, el dimecres 10 i el dijous 11
dʼoctubre, de les 17:00 a les 20:00 h, a la recepció de la Sala dʼExposicions de lʼAjuntament Vell de Calella,
plaça de lʼAjuntament 1-3.

