
 II CONCURS DE CARTELLS DE LA NIT DE SANT ELIES 

El CEL (Centre d’Estudis Locals de l’Eliana) Convoca el segon concurs de cartells NIT DE SAN 

ELIES. 

________________________________BASES__________________________________ 

1. Participants. Convocatòria adreçada a  tota persona amb inquietuds artístiques de 

qualsevol edat:  professionals o aficionats del disseny, grafistes, dibuixants, 

estudiants...  NOTA: No poden participar els premiats en edicions anteriors. 

2. Tema: LA NIT DE SANT ELIES:  lliurament de premis del CEL 

3. Tècnica i mida:  

 La tècnica es lliure i ha de ser apta per poder ser impresa amb una mida   

 Din A3 

 Al guanyador/a se li comunicarà grandària definitiva, resolució i format:  jpg, 

pdf, etc. 

4. El cartell ha d’incloure: 

- TÍTOL DESTACAT:        NIT DE SANT ELIES                                                                                                                                        

                            XI  LLIURAMENT PREMIS DEL CEL 

                                     20  JULIOL  2018  a la  TORRE DEL VIRREI 

           I deixar un espai o franja per afegir horari, preus, nom dels      

guardonats, etc         

 - LOGO del CEL que es troba a la web: http://www.celdeleliana.com 

5. Termini i presentació d’originals: 

  El termini és fins al dia 27 de juny de 2018 a les 13:00h. 

Cada autor o autora pot presentar tantes obres com vulga. 

  Els  treballs cal enviar-los a info@celdeleliana.com. Per qualsevol  consulta o   

dubte: 678 57 80 17 

 Cal indicar un nùm. de telèfon i adreça electrònica per a contacte.  

El cartell guanyador restarà propietat del CEL, així com l’ús que es 

puga fer: edició de cartells, programes de mà, invitacions, anuncis o 

qualsevol altre tema relacionat amb la promoció de la Nit de Sant Elies 

 

http://www.celdeleliana.com/
mailto:info@celdeleliana.com


6. Premi. Hi ha un únic premi de 100 € en concepte de l’adquisició de l’obra premiada i 

els drets de publicació i explotació + 2 entrades/invitació per al sopar i espectacle del 

dia 20  de juliol a la Torre del Virrei 

7. El Jurat estarà format per membres del Centre d’Estudis Locals de l’Eliana 

8. Veredicte. Es farà públic el dia  30 de juny  a la web del CEL www.celdeleliana.com.  

Facebook Cel de L’Eliana i Mitjans de comunicació; després de comunicar-ho a la 

persona guardonada. 

9. El lliurament del premi es realitzarà el dia 20 de juliol de 2018 “Nit de Sant Elies” a la 

Torre del Virrei 

10. Condicions. La participació en aquest concurs suposa l’acceptació d’aquestes bases. Els 

concursants es responsabilitzen totalment de la inexistència de drets a tercers en les 

obres presentades, així com de tota reclamació per drets d’imatge.  

 

 

http://www.celdeleliana.com/

