V Certamen d'Arts Plàstiques Dijous
Bo 2014. La Constancia Centro Instructivo
1.- Podran participar-hi, amb un màxim d'una obra, tots els
artistes vius de qualsevol nacionalitat i residència. No s'hi podran
presentar els guanyadors de passades edicions durant un
període de 3 anys comptats a partir de la data de recepció del
premi.
Totes les obres que s'hi presentin hauran de ser originals.
2.- El tema i les tècniques de les obres seran lliures.
3.- La selecció de les obres consta de dues fases:
FASE 1. Selecció de dossiers
Per tal que el jurat pugui fer la selecció de les obres els artistes
presentaran un dossier en paper que constarà de la següent
documentació:
-Fitxa d'inscripció.
-Fotocòpia del DNI.
-Un màxim de tres fotografies de l'obra presentada.
-Currículum (màxim 10.000 caràcters).
-Un document amb una breu explicació de l'obra i del seu
muntatge (màxim 5.000 caràcters).
-Breu dossier gràfic d'obra anterior.
-Si es considera oportú: còpies de les ressenyes bibliogràfiques
i crítiques, catàlegs d'anteriors exposicions.
El termini de recepció dels dossiers començarà el 18 de
setembre i finalitzarà el 3 d'octubre, a l'Àrea de Cultura de
l'Ajuntament d'Inca, Claustre de Sant Domingo, avinguda de les
Germanies, 2, 07300 Inca, en horari de dilluns a divendres de
8.30 a 14.30 h.
FASE 2. Selecció d'obres per a l'exposició i selecció del
guanyador/ora
Un cop que el jurat hagi fet la selecció de dossiers es passarà a
la segona fase, es demanarà que les obres seleccionades es
lliurin o siguin trameses del 20 al 31 d'octubre a Sa Quartera
Centre d'Art, plaça de la Quartera, s/n, 07300 Inca, de dilluns a
divendres de 17 a 20 h, dijous i dissabte de 10.30 a 13.30 h; 19 i
26 d'octubre (diumenges de fira) de 10.30 a 13.30 h i de 17 a 20
h, el seu lliurament ha ser anterior a la finalització de l'esmentat
termini. De cada obra s'expedirà el rebut corresponent.
La documentació aportada per l'artista serà valorada juntament
amb l'obra presentada.

4.- Amb les obres seleccionades i l'obra guardonada, l'Àrea de
Cultura de l'Ajuntament d'Inca organitzarà una exposició a
Sa Quartera Centre d'Art, entre el 12 de novembre i el 5 de
desembre de 2014. A l'acte d'inauguració es farà pública la decisió
del jurat.
5.- L'acte de lliurament del premi es realitzarà el mateix dia de la
inauguració, dins el programa d'actes del Dijous Bo 2014.
6.- Aquest Certamen està dotat amb un únic premi: Premi d'Arts
Plàstiques Dijous Bo, amb una dotació econòmica de 4.200 €
sotmesos a la fiscalitat vigent.
7.- Les despeses de transport de les obres aniran a càrrec dels
concursants. L'Ajuntament no es responsabilitza de qualsevol
desperfecte o pèrdua que pugui afectar les obres presentades
durant el seu trasllat, emmagatzematge o exhibició, encara que
posarà el màxim esment en la seva atenció.
8.- Els dossiers que no hagin estat seleccionats podran recollir-se,
per part dels seus propietaris o dels seus representants
autoritzats, del 17 de novembre al 5 de desembre a l'Àrea de
Cultura de l'Ajuntament d'Inca, Claustre de Sant Domingo,
avinguda de les Germanies, 2, 07300 Inca, en horari de dilluns a
divendres de 8.30 a 14.30 h
9.- Les obres seleccionades es podran recollir del 12 al 30 de
desembre, a Sa Quartera Centre d'Art, plaça de la Quartera, s/n,
07300 Inca, de dilluns a divendres de 17 a 20 h, dijous i dissabte
de 10.30 a 13.30 h (tancat els dies 24, 25, 26 i 31 de desembre de
2014).
10.- L'obra premiada passarà a ser propietat de l'Ajuntament
d'Inca, a favor del qual l'autor transmetrà els drets de propietat
intel·lectual i material, edició, exposició, reproducció, etc.
11.- L'organització disposarà dels recursos habituals per a muntar
l'exposició. Qualsevol necessitat específica: audiovisual,
informàtica, d'il·luminació, etc. Haurà de ser subministrada per
l'artista.
12.- El jurat estarà compost per persones de rellevant trajectòria
en el camp de les arts plàstiques i es donarà a conèixer
oportunament.
13.- El premi podrà declarar-se desert.
14.- El jurat té la facultat d'interpretar les presents bases i en pot
suplir qualsevol llacuna o buit, els acords del jurat seran
inapel·lables.
15.- El fet de presentar una obra al Certamen d'Arts Plàstiques
Dijous Bo suposa l'acceptació d'aquestes bases i la renúncia a
tota reclamació.

Del total d'obres trameses a Sa Quartera, el jurat en seleccionarà
aquelles que consideri adients per a formar part de l'exposició.

RESGUARD DE LLIURAMENT

FULL D’INSCRIPCIÓ
Nom i llinatges

Nom i llinatges

DNI

Adreça

DNI

Adreça

CP

Telèfon

CP

Telèfon

Localitat

Adreça electrònica

Localitat

Adreça electrònica

Obra núm.

Obra núm.

Títol de l’obra

Títol de l’obra

Tècnica

Dimensions

Inca, ________ de ______________ 2014

Exemplar per a l'Administració

Tècnica

Dimensions

Els dossiers que no hagin estat seleccionats podran recollir-se, per part dels seus propietaris
o dels seus representants autoritzats, del 17 de novembre al 5 de desembre a l'Àrea de
Cultura de l'Ajuntament d'Inca, Claustre de Sant Domingo, avinguda de les Germanies, 2,
07300 Inca, en horari de dilluns a divendres de 8.30 a 14.30 h
Les obres seleccionades es podran recollir del 12 al 30 de desembre, a Sa Quartera Centre
d'Art, plaça de la Quartera, s/n, 07300 Inca, de dilluns a divendres de 17 a 20 h, dijous i
dissabte de 10.30 a 13.30 h (tancat els dies 24, 25, 26 i 31 de desembre de 2014).
Totes les dades són confidencials. Aquestes seran d'ús exclusiu de l'Ajuntament d'Inca i no se
cediran a tercers.
Exemplar per a l'interessat

V Certamen de Artes Plásticas Dijous
Bo 2014. La Constancia Centro Instructivo
1.- Podrán participar, con un máximo de una obra, todos los
artistas vivos de cualquier nacionalidad y residencia. No se
podrán presentar los ganadores de pasadas ediciones durante
un período de 3 años a partir de la fecha de recepción del
premio.
Todas las obras que se presenten deberán ser originales.
2.- El tema y las técnicas de las obras serán libres.
3.- La selección de las obras consta de dos fases:
FASE 1. Selección de dosieres
Para que el jurado pueda hacer la selección de las obras los
artistas presentarán un dosier en papel que constará de la
siguiente documentación:
-Ficha de inscripción.
-Fotocopia del DNI.
-Un máximo de tres fotografías de la obra presentada.
-Currículum (máximo 10.000 caracteres).
-Un documento con una breve explicación de la obra y de su
montaje (máximo 5.000 caracteres).
-Breve dossier gráfico de obra anterior.
-Si se considera oportuno, copias de las reseñas bibliográficas
y críticas, catálogos de anteriores exposiciones.
El plazo de recepción de los dossiers empezará el 18 de
septiembre y finalizará el 3 de octubre en el Área de Cultura del
Ayuntamiento de Inca, Claustro de Sant Domingo, avenida de
Les Germanies, 2, 07300 Inca, en horario de lunes a viernes de
8.30 a 14.30 h.
FASE 2. Selección de obras para la exposición y selección del
ganador/a
Una vez que el jurado haya hecho la selección de dosieres se
pasará a la segunda fase, se pedirá que las obras seleccionadas
sean entregadas o enviadas del 20 al 31 de octubre a Sa
Quartera Centre d'Art, plaza de La Quartera, s/n, 07300 Inca, de
lunes a viernes de 17 a 20 h; jueves y sábado de 10.30 a 13.30
h; su entrega debe ser anterior a la finalización del plazo
estipulado. De cada obra se expedirá el recibo correspondiente.
La documentación aportada por el artista será valorada junto con
la obra presentada.

4.- Con las obras seleccionadas que el jurado considere
adecuadas y la obra galardonada, el Área de Cultura del
Ayuntamiento de Inca organizará una exposición en Sa Quartera
Centre d'Art, entre el 12 de noviembre y el 5 de diciembre de
2014. En el acto de inauguración se hará pública la decisión del
jurado.
5.- El acto de entrega del premio se realizará el mismo día de la
inauguración, dentro del programa de actos del Dijous Bo 2014.
6.- Este Certamen está dotado de un único premio: Premio de
Artes Plásticas Dijous Bo, con una dotación económica de
4.200 € sometidos a la fiscalidad vigente.
7.- Los gastos de transporte de las obras irán a cargo de los
concursantes. El Ayuntamiento no se responsabiliza de cualquier
desperfecto o pérdida que pueda afectar a las obras presentadas
durante su traslado, almacenaje o exhibición, aunque pondrá el
máximo cuidado en su atención.
8.- Los dosieres que no hayan sido seleccionados podrán
recogerse, por parte de sus propietarios o de sus representantes
autorizados, del 17 de noviembre al 5 de diciembre en el Área de
Cultura del Ajuntamiento de Inca, Claustro de Sant Domingo,
avenida de les Germanies, 2, 07300 Inca, en horario de lunes a
viernes de 8.30 a 14.30 h.
9.- Las obras seleccionadas se podrán recoger del 12 al 30 de
diciembre, de lunes a viernes de 17 a 20 h; jueves y sábados de
10.30 a 13.30 h (cerrado los días 24, 25, 26 y 31 de diciembre de
2014).
10.- La obra premiada pasará a ser propiedad del Ayuntamiento
de Inca, a favor del cual el autor cederá los derechos de
propiedad intelectual y material, edición, exposición,
reproducción, etc.
11.- La organización dispondrá de los recursos habituales para
montar la exposición. Cualquier necesidad específica:
audiovisual, informática, de iluminación, etc., tendrá que ser
suministrada por el artista.
12.- El jurado estará compuesto por personas de relevante
trayectoria en el campo de las artes plásticas y se dará a conocer
oportunamente.
13.- El premio podrá ser declarado desierto.
14.- El jurado tiene la facultad de interpretar las presentes bases
y puede suplir cualquier laguna o vacío, los acuerdos del jurado
serán inapelables.
15.- El hecho de presentar una obra al Certamen de Artes
Plásticas Dijous Bo supone la aceptación de estas bases y la
renuncia a toda reclamación.

Del total de obras remitidas a Sa Quartera, el jurado seleccionará
aquellas que considere oportunas para formar parte de la
exposición.
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Los dosieres que no hayan sido seleccionados podrán recogerse, por parte de sus
propietarios o de sus representantes autorizados, del 17 de noviembre al 5 de diciembre en el
Área de Cultura del Ajuntamiento de Inca, Claustro de Sant Domingo, avenida de les
Germanies, 2, 07300 Inca, en horario de lunes a viernes de 8.30 a 14.30 h.
Las obras seleccionadas se podrán recoger del 12 al 30 de diciembre, de lunes a viernes de
17 a 20 h; jueves y sábados de 10.30 a 13.30 h (cerrado los días 24, 25, 26 y 31 de diciembre
de 2014).
Todos los datos son confidenciales. Éstos serán de uso exclusivo del Ayuntamiento de Inca y
no se cederán a terceros.
Ejemplar para el interesado

