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BASES DEL CONCURS DE CARTELLS 
CARNAVAL INFANTIL DE REUS 2021 

 
CONVOCATÒRIA 

 

1. Aquesta convocatòria és oberta a totes les escoles de primària de la ciutat de Reus. 

2. Aquest concurs va destinat específicament a alumnes de 6è de primària i pretén 

fomentar el treball en equip dins l’escola. Cada escola podrà presentar una única obra, 

sempre i quan sigui inèdita. 

3. Els cartells han de ser lliurats a la consergeria del Centre Cívic del Carme, plaça Patacada 

núm. 10 de Reus, entre el 07 de desembre i el 15 de desembre de 2020 en dies i horari 

d’obertura del Centre. 

4. A cada participant se li lliurarà un  resguard que haurà d’exhibir en el moment de retirar 

l’obra els dies 15 de març al 19 de març de 2021 de 19.00 a 21.00h al despatx de la FRAC, 

al Centre Cívic del Carme. Les obres no reclamades es consideraran propietat de la  

FRAC. 

NORMES 

5. La tècnica utilitzada és lliure, per a ser reproduïda a tot color. 

6. No s’acceptaran Muntatges Fotogràfics Digitals. 

7. Els cartells es presentaran a concurs sobre una superfície rígida i de mida A3.  

8. Hi figurarà la llegenda “ Carnaval de Reus 2021” i “Ball del MOC”.  

Els anagrames o logos oficials seran col·locats al cartell guanyador per l’organització en 

editar el cartell per a la seva impressió. 

9. Les maquetes presentades cal que vagin signades al revers amb un pseudònim, que ha 

de constar en un sobre tancat on hi figuri el nom, els cognoms, l’adreça i el telèfon de 

l’autor o autors del cartell. 

10. L’incompliment d’alguna de les normes provocarà la desqualificació de l’obra. 

ELECCIÓ GUANYADOR 

11. El jurat estarà format per la Junta de la FRAC i pels representants de cada colla assistents 

a la reunió en que es presentin els cartells per a la seva votació. El seu veredicte és 

inapel·lable. 

12. El jurat pot declarar desert el premi si, segons el seu criteri, no s’ha presentat a concurs 

cap obra que compleixi els requisits mínims de qualitat. 

13. El veredicte del jurat només serà comunicat a tots els centres participants. 

14. Al centre guanyador, durant el sopar dels premis GUEUS, li serà lliurada una placa 

honorífica i un premi en material escolar valorat en 200 euros, en concepte d’adquisició 

de l’obra premiada. 

15. El guanyador accepta la utilització del seu cartell com imatge de les festes del Carnaval 

Petit i Ball del Moc de Reus del 2020. 

16. Totes les obres presentades a concurs seran exposades al públic durant el Carnaval. 
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CONSIDERACIONS FINALS 

17. L’organització vetllarà per la conservació de les obres presentades però no es fa 

responsable de la pèrdua de les obres que hi participin ni del seu deteriorament. 

18. La participació en aquest concurs pressuposa l’acceptació d’aquestes bases i la renuncia 

a tota reclamació legal. 

19. L’organització, d’acord amb tots els membres del jurat, resoldrà qualsevol assumpte no 

previst en aquestes bases. 

 
Per a més informació, podeu adreçar-vos a frac@frac.cat   o be, a la pagina web frac.cat  

Reus, octubre de 2020 
                                                                                                                                                                                                                                     

 
  Organitza: Col labora:  
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