Bases del 2on. Concurs de pintura ràpida “Isidre Vicens”
Bescanó 2018
1. Poden participar en aquest concurs totes les persones que ho desitgin.
2. La data de celebració dels concurs es del 27 de Gener de 2018
3. Les inscripcions per participar en el concurs es formalitzaran abans del 20 de gener
a l’Estanc de la Plaça o trucant al 620361739.

En aquesta edició hem organitzat dinar al mateix restaurant, es poden
adquirir els tiquets als llocs indicats.
4. L’acreditació es farà el dia 27 de 8 a 10h del dissabte 27 de Gener al Restaurant
Montfullà al Polígon Industrial de Montfullà c/Mercè Rodoreda cantonada c/Narcís
Monturiol.
5. Cada artista caldrà que es presenti proveït d’una única tela o suport, en blanc o
preparat a un color, el qual serà segellat per poder concursar. En el moment de
l’acreditació, l’artista notificarà en quina tècnica vol participar (Oli, aquarel·la, carbonet,
llapis, acrílic…excepte collage)
5. La dimensió màxima dels quadres a l’oli serà la mida normalitzada de 60 figura (130
x 97cm) o 60 paisatge (130 x 89cm).
6. Categories en aquesta edició:

• A partir de 6 anys fins a 12 anys: Infantil
• A partir de 13 anys fins a 17 anys: Juvenil
• A partir de 18 anys o més: Sènior

7. El tema serà de lliure elecció i pintat in situ.
8. L’obra serà obligatòriament realitzada i signada per l’artista inscrit.
9. L’artista haurà de presentar l’obra realitzada a les 13,30h del mateix dissabte 27 de
Gener. L’obra es lliurarà en la seva tela o suport, sense cap mena de marc o protecció.
Totes les obres romandran exposades fins al diumenge 4 de Febrer al Restaurant
Montfullà.
10. Els premiats es donaran a conèixer el mateix dissabte 27 de Gener a les 15h.
11. Les obres premiades restaran com a propietat de l’Ateneu de Bescanó passant a
formar part del patrimoni artístic d’aquest amb la transmissió de tots el drets que la
propietat intel·lectual implica.
12. Les obres no premiades podran ser retirades pels seus autors el mateix dia 27, les
obres que no hagin estat retirades passaran a ser propietat de l’Ateneu .
13. El jurat estarà format per tres persones expertes en art pictòric.
14. El fet de participar en el concurs significa l’acceptació íntegra d’aquestes bases i,
d’una manera clara, la renúncia a la propietat de les obres no recollides en els terminis
exposats en la base número 12.

