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1 Confecció d’un cartell anunciador de la Setmana Santa d’Oliva 2021 per a 
promoure i difondre els actes a celebrar.

2 Hi podran participar totes aquelles persones que ho desitgen, tant en grup 
com individualment, amb treballs de creació pròpia, originals i inèdits, que 
no hagen estat presentats en altres concursos i que no suposen, en tot o 
en part, còpia o plagi d’obres publicades propietat d’altres artistes. Els au-
tors seran responsables, davant la Junta Central i de tercers, del compliment 
d’aquestes bases.

3 S’inclourà, en valencià, el següent lema, exclusivament:
SETMANA SANTA 2021 – OLIVA

Declarada d’Interés Turístic Provincial
Cal tindre en compte que la Junta inclourà els logotips oficials que conside-
re oportuns.

4 La tècnica a utilitzar serà lliure, sempre que no oferisca dificultats per a la 
seua reproducció en impremta. No es permetran tintes daurades i argen-
tades, ni colors fluorescents. S’admetran treballs realitzats amb ordinador, 
sempre que la impressió tinga el format exigit i s’acompanye de suport di-
gital en alta resolució. En cas d’utilitzar fotos, no podran ser d’altres autors.
El cartell ha de fer referència exclusiva a la Setmana Santa d’Oliva.
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5 El format serà DIN A-3, amb unes dimensions de 42cm x 29,7 cm.

6 La composició del cartell adoptarà la forma vertical sense marge. Els car-
tells s’hauran de presentar muntats sobre una base de cartó ploma d’iguals 
dimensions. 

7 Els cartells es remetran, lliures de despeses, o bé es lliuraran en mà a:

AJUNTAMENT D’OLIVA - SERVEIS CULTURALS
JUNTA CENTRAL DE GERMANDATS DE SETMANA SANTA

CARRER MAJOR, 10
46780 – OLIVA –

Horari: laborables de 9.00 h a14.00 h.
El termini d’admissió finalitza el 7 de gener de 2021, a les 14.00 hores.
En cas de remetre les obres per correu postal certificat o servei de missatge-
ria, cal enviar el justificant acreditatiu del dia i l’hora via WhatsApp al telè-
fon 699601175. Les obres aniran acompanyades pels documents requerits 
en la convocatòria.

8 Al dors de cada obra figurarà un títol, que serà comú per a totes les obres 
presentades per un mateix autor o equip. S’adjuntarà a les obres un sobre 
tancat, a l’exterior del qual figurarà el títol de l’obra. A l’interior del sobre 
constarà el nom, cognoms, adreça postal, número de telèfon, fotocòpia del 
DNI i una declaració signada de l’autor o autors de l’obra, indicant que el 
treball és original i inèdit i que s’accepten íntegrament les bases d’aquest 
concurs (en document adjunt a aquestes bases). Els sobres s’obriran una 
vegada decidit el concurs.
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9 L’exposició de cartells quedarà oberta al públic del 8 al 21 de febrer, al Mu-
seu Etnològic d’Oliva (carrer Tamarit 2-4. Horari: de dimarts a dissabte de 
10.00 h a 13.30 h i de 16.00 h a 19.00 hores. Diumenge d’11.00 h a 13.30 
hores. Diumenge de vesprada i dilluns, tancat).

10 El jurat, que no percebrà cap retribució econòmica, estarà format per sis 
membres qualificats, amb dret a veu i vot i decisió inapel·lable, i estarà pre-
sidit pel President de la Junta Central i assistit per la Delegada de Cultura 
de la Junta Central que actuarà com a Secretària per a alçar l’acta. Es tin-
dran en compte els següents criteris a l’hora de qualificar les obres:
1. Concordança amb el tema proposat.
2. Qualitat de la composició: impacte visual i caràcter inèdit.
3. Qualitat publicitària i claredat informativa.
4. Qualitat tècnica gràfica, estilística i de reproducció.
5. Qualitat de la informació escrita: retolació i tipografia.

S’estableix un premi de 600 euros per a l’artista guanyador i un premi de 200 
euros per al cartell finalista.
Els premis es podran declarar deserts si els membres del jurat així ho con-
sideren.

El jurat es reunirà el divendres, 8 de gener de 2021, a les 20 hores, al Cassal 
de la Parròquia de Santa Maria, per a procedir a la valoració de les obres 
presentades i emetre el seu veredicte. El premi es notificarà, de manera per-
sonal, a les persones autores del cartell guanyador i finalista. Les obres pre-
miades quedaran en exclusiva propietat de la Junta Central de Germandats, 
que podrà editar qualsevol d’elles en qualsevol publicació.
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Els treballs no premiats es podran retirar a partir del mes de maig en el lloc 
de lliurament. Els que no es retiren, durant el mes de maig, quedaran en 
exclusiva propietat de la Junta Central.13
La Junta Central no es fa responsable dels danys que, fortuïtament, es po-
gueren ocasionar en les obres presentades.14
Els autors guanyadors hauran de personar-se en l’acte de lliurament de pre-
mis en la data i lloc que se’ls comunicarà amb la suficient antelació. Davant 
la impossibilitat d’acudir a recollir el premi, el guanyador haurà d’aportar 
a la Junta Central el nom i DNI de la persona que recollirà el guardó en el 
seu lloc.

15
En compliment del que estableix la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, 
de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, s’informa que, 
les dades personals, facilitades en la convocatòria, podran ser incorporades 
als fitxers que conformen les bases de dades de la Junta Central de German-
dats de la Setmana Santa d’Oliva.

16
La participació en aquest concurs, suposa la total acceptació d’aquestes ba-
ses.17

Oliva, 10 de novembre de 2020
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Annex 1: Full d’inscriPció (incloure en el sobre tancat)

Títol de l'obra:  

Nom i cognoms: 

Adreça: 

Codi postal:      Localitat: 

Data de naixement:      DNI/PASSAPORT: 

Telèfon de contacte: 

Correu-e (en majúscules): 

Declaració
______________________________________________________________________, amb 

DNI núm. _____________________

 En nom propi  En representació de l’equip En cas de ser menor d’edat
(en cas de ser equip, es presentarà en un full a banda les dades -nom, cognoms i DNI-

de les persones que l’integren i s’indicarà la persona que fa de representant)
declare que l’obra presentada a aquest concurs amb el títol _____________________________
_________________________________________________________ és totalment original.
Declare també l’acceptació íntegra de les bases del que concurs, i que, en cas de ser guanyador, 
cediré tots els drets de còpia, edició, publicació i reproducció de l’esmentada obra a la Junta 
Central de Germandats de la Setmana Santa d’Oliva.
Igualment declare, en cas de no resultar guanyador i no retirar l’obra esmentada durant el mes 
de maig, que cedisc tots els drets de còpia, edició, publicació i reproducció de la mateixa a la 
Junta Central de Germandats de Setmana Santa d’Oliva. 

En ___________________, a _____ de ___________ de 202__

Signat: ________________________________
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