
BASES CONCURS PINTURA RÀPIDA
1. El concurs se celebrarà el dia 18 de juny de 2022 i podran participar-hi tots els artistes més grans de 16 anys que ho desitgin.
2. La inscripció serà gratuïta.
3. Les obres podran ser realitzades sense cap limitació d’ordre tècnic ni de procediment pictòric.
4. Els quadres hauran de ser aproximadament d’un format igual o superior a 50x70, sobre bastidor o format rígid.
5. El tema obligat de l’obra serà un paisatge de la zona urbana de Sallent, interpretat lliurament, segons la sensibilitat i credo estètic del pintor,
que haurà de realitzar-lo in situ.
6. Els artistes presentaran al concurs una sola obra posada sobre bastidor o suport perquè pugui ser fàcilment exposada, sense cap marc que la
enquadri.
7. Els participants s’inscriuran a la Sala Vila i Valentí dissabte dia 18 de juny amb el següent horari:
     Matí: de les 8 a les 10 h. inscripció i fins a les 13 h. presentació de l’obra.
     Tarda: de les 15 a les 17 h. hores inscripció i fins a les 20 h. presentació de l’obra.
Durant la inscripció es farà el visat de la tela, la part anterior de la qual serà acceptada sempre que hi hagi un sol to uniforme en tota la
superfície.
A les 8 del vespre s’acabarà el concurs al mateix lloc de la inscripció. A cadascú dels autors se li donarà un rebut acreditatiu de l’obra.
8. Tancat el termini de presentació de les obres, es reunirà el jurat per emetre el veredicte, que serà inapel�lable i es farà públic aproximadament
cap a 2/4 de 9 del vespre a la Sala Vila i Valentí.
9. Totes les obres premiades restaran en propietat de l’Excm. Ajuntament de Sallent, Cabrianes i Cornet i el Cercle Artístic Sallentí, a excepció
dels premis locals que restaran en propietat de l’autor.
10. En el suposat cas que el jurat determini que algun dels premis quedi desert, podrà decidir repartir l’import d’aquest de la manera que
consideri oportuna entre les obres presentades.
11. Una vegada tancada l’exposició, prèvia presentació del resguard, els autors podran retirar les obres presentades no premiades. El dret a
recollir-les caducarà al cap de tres mesos. Passat aquest període el Cercle Artístic en podrà disposar.
12. Les obres es podran recollir al local del Cercle Artístic (Pont, 2 baixos) els dissabtes de les 6 a les 8 del vespre.
13. La participació en aquest concurs pressuposa l’acceptació d’aquestes bases.
PREMIS:
PRIMER PREMI PINTURA RÀPIDA 500 €                SEGON PREMI PINTURA RÀPIDA 240 €              PREMI PINTOR LOCAL PINTURA RÀPIDA 100 €




