
BASES III CONCURS DE CARTELLS ANUNCIADORS DE 

LA CAVALCADA DE REIS MAGS D'IBI 2.020 
  

1. El cartell tindrà com a lema la celebració de la Cavalcada de Reis Mags d'Ibi. 

 

2. En el cartell haurà de figurar el següent lema: “Cavalcada dels Reis Mags d´Orient. Ibi 5 

de Gener de 2020” o “Cavalcada Reis Mags d'Orient. Ibi 5 de Gener de 2020”, i 

figuraran els escuts de l'Ajuntament i de l'Associació de Reis Mags d'Ibi. 

 

3. Podran participar tots els artistes que ho desitgen excepte el guanyador del Primer Premi 

de l'edició anterior, podent presentar cadascun un màxim de 2 originals, que hauran de 

ser inèdits. 

 

4. Els autors podran executar les seues obres amb tota llibertat de procediments i hauran de 

ser reproduïbles en cuatricromía. 

 

5. El premi estarà dotat amb 500 € i és indivisible. Si el jurat ho estima oportú, el premi 

pot declarar-se desert. En el moment del pagament s'aplicaran les retencions que 

establisca la legislació tributària espanyola. 

 

6. Presentació de les obres: 

 

- Les obres s'enviaran per correu certificat o missatgeria a ASSOCIACIÓ DE REIS 

MAGS D'IBI, Carrer Empedrat 1, 03440 Ibi, Alacant o Apartat correus 244 d'Ibi. En 

cas de ser necessari es podrà anotar els següents telèfons de contacte: 660401438 i 

644714454. En qualsevol cas, siga com siga el sistema d'enviament triat, s'ha de 

poder comprovar la data d'enviament. 

 

- El cartell adoptarà en la seua composició el format vertical, sent la seua grandària 

50x70 cms. Es presentarà imprés i muntat sobre bastidor rígid de les dimensions 

indicades per a la seua exposició. 

 

- Els treballs es presentaran amb un lema al dors, que figurarà també en un sobre 

tancat. El lema no haurà de donar a suposar la identitat de l'autor. Aquest fet 

desqualificaria automàticament l'obra en qüestió. 

 

- A l'interior del sobre tancat marcat amb lema s'inclourà: 

 

o Full d'inscripció degudament emplenat (disponible en  l'Annex 1 d'aquestes 

bases). 

o Fotocòpia del DNI, passaport o document acreditatiu de la identitat de l'autor. 

o Breu Currículum de l'autor. 

 

- Tots els treballs adjuntaran en suport digital els arts finals en alta resolució. Els fitxers 

es revisaran i valoraran, quedant reservat el dret a exigir a l'autor la realització dels 

canvis oportuns encaminats a obtindre la màxima qualitat de reproducció. 

 

- Les obres que no complisquen estrictament tots els requisits indicats en aquest article 

6é de les presents bases seran desqualificats. 

 

 



7. El termini d'admissió d'obres finalitzarà el 30 de setembre de 2019, considerant-se vàlida 

la data del matasellos, o la data d'enviament anotada per l'agència de missatgeria, si 

escau. 

 

8. El jurat estarà format per tres membres: el President de l'Associació de Reis Mags (que 

actuarà com a President del jurat), l'artista que va obtindre el Primer Premi en l'edició 

anterior (si és possible) i una altra persona que serà nomenada per la Junta Directiva de 

l'Associació.  

En el cas que l'artista guanyador del Primer Premi de l'edició anterior no poguera 

participar en el jurat, es convidarà a una altra persona a formar part. En la mesura que 

siga possible s'intentarà que siguen persones amb reconeguda trajectòria artística en les 

arts plàstiques.  

Un membre de la Junta Directiva de l'Associació de Reis Mags actuarà com a secretari 

del jurat i estendrà acta del resultat. El secretari participarà en les reunions amb veu, però 

sense vot.  

En cas d'empat, el vot del President del jurat comptarà doble. 

 

9. El cartell premiat quedarà en exclusiva propietat de l'Associació de Reis Mags d'Ibi, que 

l'usarà com a cartell anunciador de la Cavalcada de Reis Mags d'Ibi del 5 de gener de 

2020.  

L'autor premiat conservarà tots els drets que La Llei de Propietat Intel·lectual li 

concedeix i cedirà tots els drets de còpia, edició, publicació i reproducció a l'Associació 

de Reis Mags d'Ibi, que incorporarà aquesta obra al seu patrimoni, podent fer ús 

d'aquesta.  

Quan l'obra premiada s'incloga en catàlegs, revistes, programes o guions de mà i similars, 

tant en edicions impreses com digitals, pàgines web, xarxes socials i similars, es farà 

constar l'enunciat “Cartell Premiat en el II Concurs de Cartells Anunciadors de la 

Cavalcada de Reis Mags d'Ibi, 2020”. 

 

10. L'Associació de Reyes d'Ibi es reserva el dret d'organitzar una exposició amb totes les 

obres presentades o una selecció d'aquestes. El mer fet de participar en el concurs implica 

l'autorització perquè les obres siguen exposades. 

 

11. Els treballs no premiats es conservaran en la seu de l'Associació de Reis Mags d'Ibi                 

durant un termini de tres mesos a partir de la data en què es faça públic la fallada del jurat. 

Durant aquest termini seran retornats als autors que el sol·liciten, contra reembossament 

del cost per correu o retirant-los personalment. Passat aquest termini les obres passaran a 

ser propietat de l'Associació de Reyes en els mateixos termes i condicions que l'obra 

premiada. 

 

12. El jurat emetrà la seua fallada abans del 27 d'octubre de 2019 la data del qual serà 

anunciada en les xarxes socials. A la fallada podrà assistir tota persona que desitge, i serà 

comunicat al guanyador per correu ordinari o correu electrònic. A més, el cartell premiat, 

el seu lema i les dades del seu autor es donaran a conéixer en la pàgina web de l'Associació 

de Reis Mags d'Ibi i en les xarxes socials. La fallada del jurat serà inapel·lable. 

 

13. El fet de concursar suposa l'acceptació tàcita de les presents bases, la interpretació de 

les quals correspon al jurat qualificador. 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXE 1 
 
Full d'inscripció i declaració (Incloure-la en el sobre tancat):  

Lema: 

Nom complet:   

Adreça: 

Codi postal:  

Ciutat: 

Nacionalitat:  

Data de naixement:       /         /  

Telèfons:                                             / 

E-mail: 

 

 
Jo,                                                                                                                                      , 

amb document d'identitat/passaport número                                         , declare que 

l'obra presentada a aquest concurs sota el lema 

                                                                                                 és totalment original. Així 

mateix, en cas de resultar guanyador, cediré tots els drets de còpia, edició, publicació i 

reproducció de l'esmentada obra a l'Associació de Reis Mags d'Ibi. 

 

Igualment, en cas de no resultar guanyador i no retirar l'obra esmentada ací a dalt en el 

termini de 3 mesos des del moment en què la fallada del jurat es faça públic, cediré tots 

els drets de còpia, edició, publicació i reproducció de la mateixa a l'Associació de Reis 

Mags d'Ibi. 

Signat: 

 

 

 

 

 

En                                        (Ciutat), a (Dia)            de (Mes)                        de 2019 

 

 

 

 
 


