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CONCURS DE CARTELLS DE FESTES 
 

Organitza:   
 
Associació de Veïns VIA EUROPA - NOU PARC CENTRAL 

 
CONCURSANTS: 

 

Pot participar tothom sense límit d'edat, individualment o de forma conjunta.  

 

TEMA I FORMAT: 

 

El tema serà la festa del barri i els cartells hauran de ser inèdits i de creació pròpia. 

Els elements que han d'aparèixer de forma obligatòria són els següents: 

 

- El logotip de l'Associació de Veïns Via Europa - Nou Parc Central. 

  (Es pot descarregar des de l'enllaç http://viaeuropa.bloc.cat )  

 

- Les dates de la festa ( Dies 11,12 i 13 de Maig del 2012 ). 

 

- El nom del barri: “VIA EUROPA-NOU PARC CENTRAL” 

 

- El text "XI Festa del Barri" o “11ª Festa del Barri”. 

 

- Un lema o eslògan (Per exemple: "Vine a la festa!"). 

 

El format haurà de ser Din-A3. S'accepten totes les tècniques artístiques. 

 

PRESENTACIÓ: 

 

Els treballs no podran dur escrit el nom de l'autor o autors. Es presentaran dins 

d’un sobre on ha d’aparèixer escrit únicament el lema o eslògan escollit. En un altre 

sobre s'inclouran les dades personals, un telèfon de contacte, i a l’ exterior 

únicament ha d’aparèixer escrit el lema o eslògan escollit. L’entrega es farà a la 

bustia de la AV (C/Alemanya 27) o per email a la direcció:  

 

viaeuropabarri@gmail.com 

 

Data Límit : 22-Abril-2012. 

 

EXPOSICiÓ I PREMIS: 

 

Els originals s’exposaran a partir del dia 1 de Maig al local de l’Associació. Es 

celebrarà una votació popular per tal de triar el cartell guanyador, que rebrà un  

premi de 150 Euros. La decisió final la prendrà un jurat designat per la junta de 

l’entitat el dia 24 d’Abril, i el seu veredicte serà inapel·lable. El jurat es reserva el 

dret de modificar o suprimir elements del cartell guanyador. 

 

La participació en aquest concurs implica l’acceptació d’aquestes bases i el cartell 

serà inclòs en tots els mitjans que l’entitat fa per a difondre la festa (revista, 

samarretes, web, cartells etc...). 

 

(*) Per a més informació, o entrega de treballs us podeu adreçar al nostre local 

social del carrer d’Alemanya núm. 27 de Mataró,visitar la nostra pàgina web:    
http://viaeuropa.bloc.cat o l’email : viaeuropabarri@gmail.com 
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