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CONCURS DE CARTELLS 

JUNTA LOCAL FALLERA DE GODELLA 
CONCURS DE CARTELLS ANUNCIADORS DE LES TRADICIONALS I POPULARS FESTES DE LES FALLES 

BASES 

1.- Podran prendre part en aquest concurs totes aquelles persones que ho desitgen i que 
tinguen un mínim de 10 anys. 

2.- El tema de les composicions serà lliure, sempre que tinga relació amb la festa de les 
Falles. 

3.- La composició del cartell adoptarà la forma vertical. Les dimensions seran DIN A3. 

4. El procediment per a fer el treball és lliure, però de forma que la seua reproducció no 
oferisca dificultat i no tinga més de quatre tintes sobre fons blanc. Queden excloses les 
composicions, els platejats, així com els colors fluorescents i les composicions que 
estiguen retallades (paperets de retalls tipus puzle). 

5. En l'original hi haurà de figurar la següent llegenda: GODELLA EN FALLES DEL 15 AL 19 
DE MARÇ. FALLES DE GODELLA 2015. A més, s'inclouran els escuts de Godella i de la Junta 
Local Fallera. 

6.- El termini d'admissió dels cartells finalitzarà el 10 de febrer de 2015 a les 14.00 hores y 
l'entrega serà a l’Ajuntament per registre d’entrada. 

7.- Els treballs es presentaran sense signatura ni nom. Al dors duran un “lema” i un sobre 
tancat que durà el mateix lema d'exterior. Dins del sobre en un full o targeta, constarà el 
nom de l'autor i l'adreça, així com el número de telèfon. 

8.- EL MILLOR TREBALL SERÀ GUARDONAT AMB UN PREMI EN METÀL·LIC DE 100 EUROS. 
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9.- El jurat es compondrà per persones especialitzades. 

10.- El lliurament del premi tindrà lloc públicament el dia 17 de març a les 12.00 hores a 
l'Ajuntament de Godella, acte al qual queden convidats tots els artistes que participen en el 
present concurs. 

11.- La Junta Local de Falles de Godella es quedarà amb els drets de difusió de l’obra 
guanyadora. A tal finalitat, els i les cartellistes presentaran, juntament amb l’obra, una 
declaració signada amb el següent text: 

«En cas de concessió d’un premi en metàl·lic , per la present cedeix la propietat de l’obra 
guanyadora a la Junta Local de Falles de Godella, que es reserva tots els drets sobre la 
mateixa, inclòs el de reproducció, pel período de temps que les lleis estatals estableixen. 
Sobre l’obra tindrà una llicència sense exclusiva per poder utilizar-la en la forma que 
desitge, una volta transcorregut 1 any des que s’haja fallat el concurs». 

Seran rebutjades les obres que no continguen la declaración signada inclosa al sobre.  

12.- Amb tots els treballs es farà una exposició a l'edifici Xicranda de Godella. 

13.- Els cartells no seleccionats podran retirar-se del 24 al 26 de març de 9:00 a 13:00 
hores, en l'Ajuntament de Godella. Fora d'aquest termini s'entendrà la renúncia de tots els 
drets sobre els mateixos. 

14.- La presentació dels treballs al concurs implica l'acceptació de les presents bases. 
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