BASES DEL CONCURS DEL CARTELL DEL
FESTIVAL DEL CIRC CRIC 2022
PARTICIPANTS
Pot participar tothom qui vulgui.
TEMES
La temàtica del cartell d’enguany haurà de ser sobre el circ, la música i la natura.
OBRES
Cada participant podrà presentar un màxim d’un 1 cartell que haurà de ser inèdit.
FORMAT DE PRESENTACIÓ
•
•
•

•

MIDA: El cartell s’haurà de presentar en format 100 x 185 cm.
TÈCNICA: Els dissenys es podran realitzar en qualsevol estil o tècnica que en permeti la
impressió a quatre colors.
PRESENTACIÓ: La presentació haurà de ser en format digital, amb una resolució de
300ppi i en algun dels formats següents: Illustrator, InDesign, .pdf... Els elements que
s’incorporin al disseny de l’obra (imatges, il·lustracions) han de ser vectoritzats.
QUÈ HA D’APARÈIXER: El cartell haurà de contenir:
• El logo del Circ Cric que podeu descarregar en format .eps fent clic aquí.
• “12è Festival del Circ Cric (Circ Cric ha de ser el logo) al Montseny del 3 d’abril al
18 de juny a Sant Esteve de Palautordera”
• Al final d’aquest document trobareu exemples d’anys anteriors.

COM PRESENTAR LES OBRES
Les obres s’hauran d’enviar en els formats corresponents a la següent adreça de correu electrònic:
comunicacio@circcric.com. Si escau, es podran enviar a través d’un link de WeTransfer. En el
correu hi hauran d’aparèixer:
•
•
•

Nom i cognoms
Correu electrònic
Telèfon de contacte

JURAT
El jurat estarà format per membres del companyia del Circ Cric.
PREMI
El premi per al guanyador o guanyadora serà un pack de merchandising del Circ Cric, 2 entrades
dobles per venir a veure 2 espectacles diferents al Circ Cric i 200€. A més, el cartell guanyador serà
utilitzat per la promoció del 12è Festival del Circ Cric d’enguany.
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TERMINI DE PRESENTACIÓ
El límit de presentació de les obres serà el 13 de febrer de 2022 a les 23:59.

VEREDICTE I LLIURAMENT DE PREMIS
El veredicte del jurat es farà el 20 de febrer a través de les nostres xarxes i el guanyador
o guanyadora serà notificat/da per correu electrònic.
PROTECCIÓ DE DADES
Les dades dels concursants s’incorporaran a un fitxer titularitat d’ Associació Amics del Circ Cric, que
en són els responsables i té com a finalitat la participació al concurs. Els i les concursants tenen la
possibilitat d’exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició al tractament de les dades
adreçant-se a Associació d’Amics del Circ Cric (Camí de la Serra de Can Vilatort, 10. 08416 Sant
esteve de Palautordera)
DRETS I AUTORIA
a. Els autors o autores dels cartells premiats i participants cedeixen els drets de reproducció i
comunicació pública de les seves obres al Circ Cric i les entitats col·laboradores.
b. L’Associació no es fa responsable dels drets d’imatge de les persones que presentin obres.
Els i les participants obtindran l’autorització dels drets d’imatge escaients, en el seu cas.
Qualsevol conflicte vers els mateixos suposarà l’incompliment de les presents bases i, per
tant, l’exclusió del concurs. La problemàtica en aquesta matèria suposarà la retirada de l’obra
per part dels organitzadors.
c. L’Associació es reserva el dret d’elaborar un CD,DVD, o altres formats amb un recull d’obres
per tal de promocionar el concurs en diferents mitjans de comunicació. Els materials que es
produeixin amb aquesta finalitat inclouran la identificació del concurs, així com el nom dels
autors. En aquests casos, els drets d’explotació que se’n derivin seran responsabilitat del
mateix mitjà de comunicació.
d. L’Associació es reserva el dret de penjar l’obra seleccionada al web del Circ Cric, els
equipaments de Palautordera i voltants, així com en altres plataformes i xarxes socials del
Circ Cric, i a publicar-la en diferents materials o publicacions que pugui editar: calendaris,
plànols, díptics, cartells, publicacions online...
e. Els drets presentats no suposen cap contraprestació econòmica a l’autor/a més enllà dels
premis percebuts. L’organització es reserva el dret de modificar aquestes bases en cas
necessari, informant-ne als participants.
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EXEMPLES D’ANYS ANTERIORS
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