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Amb la col·laboració
d’aquestes firmes
comercials

RESTAURANT - HOTEL

Bon Lloc

Antiga Ctra. Vinaròs, s/n. - ULLDECONA
Tels. 977 72 02 09 - 977 57 30 16

C

Castell seguros

Pl. Sales i Ferré, 8 - ULLDECONA
Tel./Fax 977 72 06 06
Jesús Vilar, 38 - SANT RAFEL DEL RIU
Tel./Fax 977 57 54 37

C/. Vidal i Barraquer, 22, baixos
Tel. 977 57 32 90 - ULLDECONA

Jordi Reverté
Vergés

Juan Pedro Mayor Vallés
C/. Major, 144
Tel. 977 57 32 10
43550 ULLDECONA (Tarragona)
unioopticaulldecona@gmail.com

C/. Migdia, 9 • Tel. 977 57 31 60 • ULLDECONA
grafiquesmontsia@gmail.com

ORGANITZA:

Centre Cultural Recreatiu

ULLDECONA

AMB EL SUPORT DE:

Generalitat de Catalunya
Departament de Cultura

Ajuntament d’Ulldecona

XIX CONCURS DE PINTURA RÀPIDA
I LLIURE
Diumenge, 27 d’agost de 2017

BASES DEL

XIX CONCURS DE PINTURA RÀPIDA I LLIURE
1. El CENTRE CULTURAL RECREATIU d’Ulldecona
convoca el XIX Concurs de Pintura Ràpida i Lliure.

9. Les obres que es donen per acabades s’han de presentar signades.

2. Podran participar-hi tots els artistes pintors que ho
desitgin sense distinció de nacionalitat.

10. Les obres premiades quedaran en propietat de cadascun dels patrocinadors del concurs.

3. El tema serà lliure, però s’haurà d’emplaçar obligatòriament dins del marc urbà o rodalies de la vila
d’Ulldecona, incloent-hi d’alguna manera algun element monumental.

11. Totes les obres s’exposaran a la Casa de Cultura
des d’aquest dia fins al 3 de setembre de 2017. Les
obres no premiades podran endur-se-les si així ho
desitgen els autors.

4. S’establiran dos apartats: oli-acrílic i aquarel·la.

12. Tots els concursants podran posar preu a la seva obra
per a que pugui ser venuda durant l’exposició.

5. La mesura mínima (superfície pintada neta) serà:
- Oli i acrílic: ............. 73 x 54 cm.
		
- Aquarel·la: ............. 65 x 50 cm.

13. El CCR no respondrà dels desperfectes que poden
sofrir les obres en el transcurs del concurs o durant
l’exposició, si bé tindrà la màxima cura per garantir la
seva seguretat.

En l’apartat d’aquarel·la, aquests deuran d’anar sobre
un suport rígid.
6. En l’apartat de pintura lliure, cada participant podrà
concursar amb un quadre original i inèdit, per tècnica d’oli o aquarel·la, signat per ell mateix. Aquests
quadres es lliuraran en el moment de formalitzar la
inscripció. Tanmateix, això, obliga a l’artista a prendre
part en l’apartat de pintura ràpida.
Les obres presentades hauran d’anar acompanyades
d’alguna identificació, que s’entregarà en el moment
de la inscripció.
Les obres del tema lliure poden anar protegides amb
un marc de motllura senzilla o un llistó.

14. L’entrega de premis es farà el dia del concurs a les
18 h., a la Casa de Cultura d’Ulldecona.
15. L’entitat organitzadora es reserva el dret de publicar
qualsevol obra premiada.
16. L’obra que no es recollirà durant els següents 3 mesos
quedarà en propietat de l’entitat organitzadora.
17. El fet de participar en el concurs, comporta l’acceptació
d’aquestes bases.

NO TE S

7. El jurat podrà declarar desert algun premi. No es podrà
atorgar més d’un premi a un mateix pintor, excepte en
el tema lliure.
El dictàmen del Jurat serà inapel·lable.

- Preu inscripció i tiquet dinar: 5 Euros.

8. El concurs es realitzarà el dia 27 d’agost, des de les
9.30 h. fins a les 13.30 h. La inscripció dels pintors
participants es farà el mateix dia del concurs, a les
9 h. al pati de l’Ajuntament.

- A efectes d’organització del dinar, preguem als concursants avisen la seva assistència al tel. 650 113 548,
on també podran obtenir més informació.

- A cada concursant se li entregarà un tíquet per al dinar col·lectiu que es realitzarà al finalitzar el concurs.

PREMIS XIX CONCURS DE PINTURA RÀPIDA I LLIURE
Modalitat OLI i ACRÍLIC
1r
2n
3r
4rt

AJUNTAMENT D’ULLDECONA ..........
CASTELL SEGUROS ............................
HOTEL-RESTAURANT BON LLOC ......
CONSULTORIA EUGENI .....................

Modalitat AQUAREL·LA
500 €
250 €
150 €
150 €

1r
2n
3r
4rt

CAFÈ-FLECA FELIU ............................
JORDI REVERTÉ VERGÉS ....................
GRÀFIQUES MONTSIÀ .......................
UNIÓ ÒPTICA ULLDECONA ..............

Modalitat LLIURE
JJP, S.A.L. .................................................. 250 €

210 €
160 €
160 €
150 €

