CONCURS DE CARTELLS

VIU LA CIÈNCIA!

1.

L’objectiu del concurs és seleccionar el cartell representatiu de la 16a edició de la Setmana
de la Ciència.

2.

Enguany se celebra l’Any Internacional de la Química i l’Any Internacional dels Boscos. La
temàtica del cartell ha d’anar relacionada amb qualsevol d’aquestes dues efemèrides.

3.

El concurs està adreçat a tothom que hi vulgui participar.

4.

Cada concursant podrà presentar-hi un màxim de tres obres.

5.

Les obres presentades cal que siguin originals i inèdites.

6.

Condicions que ha de complir el cartell:
• Els originals han de ser aptes per a la reproducció impresa amb un màxim de 4 tintes
(quadricromia).
• Els drets sobre les imatges exposades al cartell han de ser propietat de l’autor.
En el supòsit que hi hagi una vulneració de drets de tercers sobre aquestes imatges,
l’autor/a serà responsable i exonerarà la Fundació Institució Catalana de Suport a la
Recerca de tota responsabilitat.
• La mida ha de ser DIN A3, ampliable a DIN A2.
• S’ha de presentar sobre suport rígid i sense signar. Les dades personals han de figurar
al dors del cartell.
• Ha d’incloure el text:

16a Setmana de la Ciència
Viu la Ciència!
del 18 al 27 de novembre
Informació: tel. 93 268 77 00
www.fundaciorecerca.cat/setmanaciencia

• Ha d’incorporar en un lloc clarament visible el logotip de la Setmana de la Ciència,
respectant-ne els colors i el format. També haurà d’incloure una pastilla amb els noms de
les institucions que formen la Comissió Organitzadora.
Tant el logotip com la pastilla amb les institucions i exemplars d’edicions anteriors estaran
a disposició de les persones concursants a www.fundaciorecerca.cat/setmanaciencia.

BASES
7.

El cartell seleccionat serà premiat amb 1.000 EUR.

8. El termini màxim de presentació serà el 16 de setembre de 2011 a la seu de la Fundació
Institució Catalana de Suport a la Recerca, passeig Lluís Companys, 23, 08010 Barcelona.
9. El Comitè Organitzador de la Setmana de la Ciència serà l’encarregat de seleccionar el cartell
guanyador. El premi podrà ser declarat desert.
10. El veredicte es farà públic durant la segona quinzena del mes de setembre.
11. El cartell guanyador restarà en propietat de la Fundació Institució Catalana de Suport a la Recerca, que en
farà l’ús que cregui convenient per a la difusió de la Setmana de la Ciència 2011.
12. Els cartells no premiats, d’acord amb la seva qualitat i del seu nombre, podran ser exposats al públic.
Aquests cartells no premiats podran ser recollits a partir de la primera quinzena de desembre a la seu de
la Fundació Institució Catalana de Suport a la Recerca.
13. El Comitè Organitzador tindrà cura en el tractament de les obres presentades, però no es fa responsable
de qualsevol incident o accident que puguin patir.
14. Prendre part en el concurs pressuposa acceptar aquestes bases. Qualsevol dubte sobre la seva interpreta
ció serà resolt pel Comitè i les seves decisions seran inapel·lables.
15. El cartell ha d’anar acompanyat d’un sobre tancat on figuri la informació següent:
- Nom, cognoms, adreça postal, telèfon de contacte i l’adreça electrònica de l’autor/a.
- Breu explicació del cartell

