BASES DEL CONCURS PER SELECCIONAR LA IMATGE PER
CELEBRAR EL DESÈ ANIVERSARI DEL CRAC!
1. Objecte del concurs
El CRAC! convoca un concurs públic per seleccionar la imatge de la
celebració del desè aniversari del projecte.
2. Participants
Hi podran participar totes les persones que ho vulguin, i de totes les
edats. La participació pot ser individual o col·lectiva.
3. Requisits
Cada participant, ja sigui individual o col·lectivament, pot presentar un
màxim de 3 propostes.
- Cal que les obres siguin originals i inèdites, i no han d’haver estat
presentades a altres concursos.
- La temàtica ha d’estar relacionada amb l’activitat del projecte i els deu
anys de dinamització de la ciutat.
- La tècnica o l’estil són lliures.
- Les imatges han de ser concebudes per ser impreses en blanc i negre
o a color.
- Les imatges s’han de presentar en format digital i s’ha de poder
adaptar a diferents materials de difusió (merchandising, cartells,
XXSS,...)
- Al cartell, hi ha de constar el text següent: “10 anys [aquí podeu afegir
el que voleu, relacionat amb el projecte cultural del Crac!]”
4. Forma de presentació de les propostes
Les propostes s’han d’enviar al correu electrònic 
cracrubi@gmail.com
amb l’assumpte *NOM*_CONCURS10èANIVERSARICRAC! (Exemple:
VIVALAPEPA_CONCURS10èANIVERSARICRAC!)
5. Lloc i termini de presentació
El període de presentació de cartells s’obrirà el dia 24/02/2021 i
finalitzarà el 23/04/2021 a les 23:59h, dia de Sant Jordi i Santa Jordina.

6. Jurat
Composició del Jurat: La junta del crac!, les treballadores i les sòcies.
7. Veredicte
FASE 1. La junta del crac i les treballadores escolliran 10 finalistes i es
farà públic.
FASE 2. El dia 05/05/2021 es farà una exposició durant 20 dies, les
sòcies escolliran entre les deu imatges finalistes, per majoria simple, la
imatge que representarà el desè aniversari del projecte. Votació
presencial i mostrant el carnet de sòcia.
8. Premis
La persona guanyadora rebrà el cartell de la seva imatge imprès,
merchandising i una cistella de fruites i verdures de l’Ecobodum.
9. Drets
Els participants assumeixen l’autoria de les seves obres i es
comprometen a no presentar materials audiovisuals (imatges,
personatges, productes, etc.) sobre els quals no tinguin drets d’ús
degudament acreditats. El Crac! no es fa responsable de l’ús inadequat
dels drets de la propietat intel·lectual per part d’autors i autores de les
obres. Els guanyadors/res li cediran tots els drets d’explotació de l’obra
que la Llei de propietat intel·lectual reconeix als autors, amb caràcter
exclusiu. En concret, el Crac! es reserva el dret de la distribució i
reproducció no comercial del la imatge guanyadora, els quals utilitzarà
per promoure i donar publicitat als actes commemoratius del desè
aniversari del projecte, fent-hi constar sempre l’autoria. La participació
en aquest concurs pressuposa la total acceptació d’aquestes bases per
part dels participants. Qualsevol detall no previst en aquestes bases
serà resolt per la junta del Crac! Per a més informació, adreceu-vos a
cracrubi@gmail.com.

