CONCURS PER DECIDIR LA IMATGE DE LA
2a CURSA DE LA DONA DE RIPOLL.
Corre per vèncer el càncer
BASES DEL CONCURS
1. Hi pot participar tothom que tingui més de 18 anys, veí o veïna de la comarca
del Ripollès presentant un únic disseny original per a la imatge de la cursa.
2. El disseny s’haurà d’enviar en format JPEG i PDF
3. Es pot utilitzar qualsevol procediment o tècnica, sense límit en l’ús del color. No
ha d’anar signat.
4. El missatge que ha d’aportar la imatge és el d’animar a la població en general a
participar d’aquesta cursa.
5. El disseny ha d’anar acompanyat obligatòriament del text CURSA DE LA
DONA RIPOLL 2022. Corre per vèncer el càncer
6. Les obres s’han de lliurar a través de correu electrònic a
comunicacio@ajripoll.cat
7. El termini de presentació de les propostes va del 29 de juny al 13 de juliol a les
23.59 h.
8. L’elecció de la imatge guanyadora la realitzarà un jurat format per personal del
camp esportiu, del disseny gràfic, artístic, un/a representant de l’Oncolliga, una
representant del Consell de Dones, un/a representant de l’organització i un/a
representant municipal.
9. L’Ajuntament de Ripoll es reserva el dret de declarar el premi desert si, segons
el criteri del jurat o del mateix consistori, no s’ha presentat a concurs cap treball
que compleixi els requisits mínims de qualitat.
10. El premi està dotat amb 250 €.
11. El veredicte de la imatge guanyadora es farà públic entre el 18 i el 22 de juliol a
través dels mitjans institucionals i les xarxes socials de l’Ajuntament.
12. La imatge guanyadora quedarà en propietat de l’Ajuntament de Ripoll, que la
podrà reproduir i adaptar-la a diferents formats i suports per difondre la Cursa
de la Dona del municipi.
13. La participació en aquest concurs pressuposa l’acceptació d’aquestes bases.
Qualsevol detall no concretat serà resolt per l’organització. Els autors/es es
responsabilitzen totalment de la inexistència de drets a tercers i de tota
reclamació per drets d’imatge de les obres presentades.
14. Per qualsevol dubte o aclariment, contactar a través de correu electrònic a
comunicacio@ajripoll.cat.

