BASES

I CONCURS DE GRAFITS A TARRAGONA
2018

1a.- Podran participar aquells ciutadans que presentin fotografies d'obres
realitzades i que siguin residents de la província de Tarragona. Com a màxim
s'admetran 5 participants. La inscripció serà gratuïta.
2a.- Per inscriure's seran necessaris les següents dades: nom, cognoms, telèfon
de contacte, correu electrònic, ciutat/província, nº del DNI i any de naixement. A
més haurà d'enviar-se com a mínim 4 fotografies d'algunes obres recents.
Abans d'iniciar-se el concurs serà necessària la presentació del DNI o un altre
document identificatiu i signar la fitxa de sol·licitud que certifica l'acceptació de
les bases.
3a.- Tots els participants es comprometen a concursar una vegada inscrits
prèviament, exceptuant circumstàncies justificades.
4a.- El concurs serà el dijous, 12 de juliol del 2018, a partir de les 10:00h. fins
a les 13:00h. Les obres es realitzaran en taulers habilitats per realitzar l'obra en
l'Avinguda President Companys de Tarragona establint els temps necessaris per
realitzar els treballs.
5a.- El tema sobre el qual versaran els treballs serà: “JUSTÍCIA”. Els treballs
seran originals i inèdits. No s'admetran treballs que tinguin continguts polítics,
irreverents, obscens, xenòfobs o qualsevol un altre que atempti contra la dignitat
de les persones.

6a.- La superfície que disposaran per fer els seus treballs serà sobre mur que es
dividirà en trams aproximadament d'1,2 metres de llarg per 2 metres d'alt.
7a.- El concursant aportarà els materials propis per a la realització de l'obra que
consideri necessari.
8a.- Lliurament de les inscripcions a través de comunicació per correu
electrònic a secretaria@icatarragona.com
9a.- El jurat estarà format per professionals qualificats i personal de l'ICAT que
valoraran l'originalitat, la qualitat artística i la dificultat de l'execució.
Les obres finalitzades quedaran a poder de l'ICAT el qual es reserva el dret de
reproducció total o parcial.
10a.- L'organització es reserva el dret a penalitzar aquells grups en els quals
algun component adquireixi actitud violenta, falta de respecte a la resta de
participants o assistents, arribant fins i tot a anul·lar la decisió del jurat i
expulsió del concurs.
Seran motiu de desqualificació del concurs les següents situacions:
* La realització de grafits o tags fora dels espais designats per l'organització.
* L'execució de grafits que constitueixin apologia de la violència, així com les
obres de contingut racista, sexista o xenòfob o obscè així com un altre qualsevol
que atempti contra la dignitat de les persones.
* L'alteració de les obres d'altres participants.
* El plagi de les obres d'altres artistes.
11a.- Les actuacions seran gravades i/o fotografiades i podran ser reproduïdes
i/o exposades per l'ICAT.
12a.- El concurs estarà dotat dels següents premis:
1r classificat: 250 € en compra de material de pintura
2n classificat: 150 € en compra de material de pintura
3r classificat: 100 € en compra de material de pintura
4t classificat: lot de material ICAT
5è classificat: lot de material ICAT
13a.- La participació en aquest concurs implica l'acceptació de les bases
íntegrament. La decisió del jurat serà inapel·lable, podent quedar deserts, si els
jutges ho estimen oportú.
ORGANITZA:
IL·LUSTRE COL·LEGI D’ADVOCATS DE TARRAGONA (ICAT)
Per a més informació: 977 212 360 (TELÈFON PER APUNTAR-SE)

FITXA D'INSCRIPCIÓ GRAFIT
Nom i Cognoms :
DNI :
Telèfon de contacte:
Correu electrònic:
Ciutat/província resident:
Any de naixement:
Data d'inscripció:

SIGFIRMA:

(En enviar-ho per correu electrònic es formalitzarà abans

abans de començar el concurs)

Sí, accepto cedir les meves dades a l'ICAT per al seu tractament de conformitat amb
els següents requisits:

Informació bàsica sobre la Protecció de Dades
Responsable

IL.LUSTRE COL.LEGI D’ADVOCATS DE TARRAGONA

Finalitat

GESTIÓ DE LA SOL·LICITUD PRESENTADA I ENVIAMENT
DE COMUNICACIONS
- El tractament és necessari per al compliment d'una obligació legal aplicable al responsable del
tractament.
- El tractament és necessari per al compliment d'una missió realitzada en interès públic, conferit
al responsable de tractament.
No se cediran dades a tercers, excepte obligació legal.

Legitimació

Destinataris
Drets
Informació
addicional

Pot exercir els seus drets d'accés, rectificació i supressió, així com altres drets, tal com es detalla
en la informació addicional.
Pot consultar la informació addicional i detallada sobre protecció de dades a la nostra web:
http://www.icatarragona.com/mnu/80/politica-de-privacitat/

