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BASES
CONCURS CARTELL
XIII TROBADA DE JOVES DE LA SAFOR 2016
OLIVA
El Calaix Jove de la Safor convoca el concurs de cartells per a la XIII Trobada de Joves de la
Safor que tindrà lloc el 17 de setembre a Oliva.
PARTICIPANTS: Podran participar tots els/les joves residents a la Comunitat Valenciana.
Tindran prioritat els joves empadronats a algun dels municipis integrants del Calaix Jove. Cada
jove podrà presentar fins a dos cartells.
FORMAT: El cartell tindrà una superfície de 29,5x21 cm. Estarà muntat sobre un cartó ploma o
paspartú dela mateixa grandària i es presentarà també en suport digital en format editable. La
tècnica i el procediment seran lliures, sempre que la seua reproducció gràfica no oferisca
dificultats, i s’ajuste a la tècnica cartellista. Es podrà sol·licitar a l’autor fer modificacions del
disseny per a poder acoblar-ho al tríptic.
TEXT: A l’original, de manera ben visible i que ressalte per a la seua col·locació, figurarà:
XIII TROBADA DE JOVES DE LA SAFOR
17 DE SETEMBRE
OLIVA
IDENTIFICACIÓ: El cartell anirà signat amb un pseudònim, i s’acompanyarà d’un sobre tancat
identificat amb el pseudònim. Aquest sobre contindrà una fotocòpia del DNI, adreça actual, CP
localitat, telèfon i correu electrònic de l’autor/a.
PREMI: Es lliurarà un premi de 300€.
TERMINI I LLOC D’ADMISSIÓ: El termini finalitzarà el 16 d’agost de 2016 a les 14 hores. Les
obres s’entregaran, junt a una instància (el model d’instància es pot descarregar de la pàgina
web http://oliva.es/wp-content/uploads/2013/10/Solicitud-Generica-Registro-de-Entradas-BiVALEN.pdf) per Registre d’entrada de l’Ajuntament d’Oliva amb les dades personals i les
característiques de l’obra, i dirigida al “Concurs de cartells Trobada de Joves 2016” Ajuntament
d’Oliva – Casal Jove, C/Guillermo Castro, nº10 Oliva 46780.
JURAT: El jurat estarà integrat pels membres organitzadors de la trobada, i presidit per el
Regidor de Joventut d’Oliva.

VEREDICTE DEL JURAT: Per seleccionar al guanyador, el Jurat tindrà en compte els següents
ítems: un format que puga aplicar-se a la portada del tríptic de la Trobada, la qualitat plàstica
del treball, l’originalitat i l’expressivitat com a cartell anunciador d’una trobada de joves, amb
la qual es fan tallers, animacions, teatre, rock, i altres activitats.
LLIURAMENT DEL PREMI: Amb les obres admeses s’organitzarà una exposició al Casal Jove
d’Oliva on en l’acte d’inauguració es lliurarà el premi guanyador. S’enviarà comunicat de
premsa i es publicarà a la web www.calaixjove.com i xarxes socials.
DEVOLUCIÓ: El cartell premiat quedarà en exclusiva propietat del Calaix Jove de la Safor, que
farà l’ús que crega convenient. Els no premiats es retiraran personalment, fins a un mes
després de la Trobada. Els treballs no retirats passaran a ser propietat de Calaix Jove de la
Safor.
OBSERVACIÓ: El fet de concursar suposa l’acceptació de les bases. El Jurat queda facultat per
resoldre els dubtes no previstos.
CALAIX JOVE: El Calaix Jove està format per els departaments de joventut o cultura dels
següents Ajuntaments:
Almoines, Alqueria de la Comtessa, Bellreguard, Beniarjó, Benirredrà, Consell de Joves de
Gandia, La Font d’En Carròs, Oliva, Palma de Gandia, Rafelcofer, El Real de Gandia, Tavernes de
la Valldigna, Simat de la Valldigna, Xeraco i Xeresa.

Tots els participants del concurs entraran a formar part d’una base de dades propietat de l’organització, amb l’objectiu de
informar de posteriors convocatòries i de fer difusió dels actes organitzats pel Calaix Jove. Clàusula de Protecció de dades de
caràcter personal a efectes del que estableix la llei Orgànica 15/99 de 13 de Desembre de Protecció de Dades de caràcter personal
(LOPD), el Calaix Jove informa els i les participants en el concurs que incorporarà les seues dades personals en un fitxer de la seua
propietat amb la finalitat de processar la consulta i proporcionar-li informació sobre convocatòries, serveis, ofertes i novetats que
puguen ser del seu interès. Així mateix, els informen dels seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les seues dades
de caràcter personal per internet i correu a l’adreça calaixjove@calaixjove.com segons els termes establerts a la LOPD. Les dades
esmentades anteriorment són obligatòries per a processar la consulta.

