
 

NORMATIVA I Concurs de Pintura Ràpida de 
Vilanova del Camí 

 

1. La Convocatòria del I Concurs es realitzarà el proper 29 d’Agost del 2019. 

2. Podran inscriure’s al concurs tota persona menor de 16 anys en la modalitat infantil que vagi 
acompanyat/da d’un adult per a formalitzar la inscripció i també podran inscriure’s al concurs tota 
persona major de 17 anys que ho desitgi a la modalitat adult. 

3. Les inscripcions es faran el mateix dia del concurs a la Plaça del Mercat a partir de les 9 h del mateix 
29 d’agost fins a les 10:00 h. Al mateix temps que es duen a terme les inscripcions es procedirà al 
segellat dels llenç i/o suports, un únic suport per participant que en la modalitat d’adults el material i 
suport anirà a càrrec del mateix inscrit. A la modalitat infantil es proporcionaran cartolines, pintures i 
pinzells per a la realització de l’obra. 

4. El tema estarà relacionat amb Vilanova del Camí i el seu entorn. La mida i la tècnica seran 
completament lliures. 

5. Amb la finalitat d’evitar desperfectes als espais públics, es procedirà a cobrir l’espai del terra on 
s’instal·li el cavallet. 

6. La recepció de les obres enllestides es realitzarà a les 13:00 h a la mateixa plaça del Mercat quedant 
exposades al públic al mateix lloc als cavallets corresponents. No s’admetran obres no segellades per 
l’organització i no fetes in situ. 

7. De 13:00 a 13:30 h es realitzarà el fallo del Jurat i el resultat d’aquest es coneixeran el mateix dia amb 
l’entrega de premis posterior a les 13:45 h a la plaça Mercat. 

8. Les obres no seleccionades seran retirades el mateix dia del concurs i l’organització no es farà 
responsable de les obres que no siguin recollides. 

9. S’estableixen els següents premis en la modalitat infantil: 

– 1r PREMI en format val de compra en la Llibreria +K llibres per import de 30 €  
– 2n PREMI en format val de compra en la Llibreria +K llibres per import de 15 €  

10. S’estableixen els següents premis en la modalitat adult: 

– 1r PREMI en format de val de compra a l’Abacus per un import de 100 € 
– 2n PREMI en format de val de compra a l’Abacus per un import de 75 € 
 
11. El Jurat estarà integrat per la professora del curs de dibuix i pintura, 2 alumnes del mateix curs, més 
1 persona del consistori. La decisió del jurat serà inapel·lable. 

12. La participació al Concurs suposa l’acceptació de las bases. 

 

 


