HO ORGANITZA:

XXXVI CONCURS
DE PINTURA
RÀPIDA
“VILA DE
BELLPUIG”

HO PATROCINA:
COTÈCNICA S.C.C.L.
JAUME ORÓ, S.L.
TORRES GESTIÓ, S.L.
ARENES BELLPUIG, S.L.
VIDAL TRAGINERS, S.L.

FESTA MAJOR DE BELLPUIG

COMERCIAL AVÍCOLA FIGUERES
S.A.

Diumenge, 12 de setembre de 2021

MANIPULATS ESCRIBÀ, S.A.

36è CONCURS PINTURA RÀPIDA

BASES
“VILA DE BELLPUIG”

1. Podran prendre part d'aquest
concurs tots els artistes que ho desitgin.
La inscripció és gratuïta.
2. Les teles i els papers es segellaran el
dia 12 de setembre de 2021, de les 9 a
les 10 del matí, a la sala d’exposicions
de la Casa de Cultura, Pl. Sant Roc
3. Les obres es rebran en el mateix lloc
del segellatge, de les 13 a les 14 hores,
del dia 12 de setembre.
4. La temàtica serà llocs de Bellpuig,
indrets d’interès turístic, monuments...,
i el procediment i les tècniques són
lliures.
5. Les obres premiades passaran a ser
dels organitzadors i patrocinadors dels
premis.
6. Totes les obres s'exposaran a la sala
d’exposicions de la Casa de Cultura, el
diumenge 12 de setembre i els
dissabtes i diumenges del 18 al 26 de
setembre.
7 L'autor que ho desitgi podrà fixar el
preu a la seva obra i posar-la a la
venda durant l’exposició (sempre que
no hagi estat premiada).
8. El jurat estarà format per diverses
persones vinculades al món de la
pintura i les arts.

9. El veredicte serà inapel·lable i es
farà públic durant la tarda del
diumenge, dia 12 de setembre de 2021.
10. Els guanyadors no podran
renunciar al premi, que liquidarà
l’empresa directament a l’artista una
vegada finalitzades les exposicions. El
premi estarà sotmès a la retenció fiscal
vigent.
11. Les obres no premiades es podran
recollir del 27 al 15 d’octubre de 2021 a
l’Ajuntament de Bellpuig (tel. 973 320
408). No s’entregarà cap quadre abans
d’aquest període i passat el mateix, les
obres no recollides, passaran a ser
propietat de l' Ajuntament de Bellpuig.
12. Els organitzadors es reserven el
dret a alterar o decidir en qualsevol cas
no previst en aquestes bases.
13. L’organització no es fa responsable
de danys, que de manera fortuïta,
puguin patir les obres durant l’exposició
o dipòsit.
14. El sol fet de participar en aquest
concurs pressuposa la total i plena
acceptació d'aquestes bases.

PREMIS
PRIMER PREMI 750€
patrocinat per
COTÈCNICA S.C.C.L.
SEGON PREMI 650 €
patrocinat per
JAUME ORÓ, S.L.
TERCER PREMI 600 €
patrocinat per
TORRES GESTIÓ S.L.
QUART PREMI 500 €
patrocinat per
ARENES BELLPUIG S.L..
CINQUÈ PREMI 400€
patrocinat per
VIDAL TRAGINERS S.L.
SISÈ PREMI 300 €
patrocinat per
COMERCIAL AVÍCOLA FIGUERES
S.A.
SETÈ PREMI 200 €
patrocinat per
MANIPULATS ESCRIBÀ S.A.

