L'Excel·lentíssim Ajuntament i la Comissió Taurina d'Algemesí convoquen
l'edició de 2017 del concurs de Cartells Taurins per a la Setmana de Bous
d'Algemesí, les bases de la qual seran les següents:
1.- Podran participar totes les persones que ho desitgen i podran presentar més d'un
cartell. Els treballs hauran de ser inèdits, i la Comissió es reserva el dret de
desqualificar del concurs qualsevol cartell que estime que siga còpia total o parcial
d'un altre cartell existent.
2.- Els concursants realitzaran els treballs sobre un tema relacionat amb la Setmana
de Bous d'Algemesí.
3.- Haurà de figurar la següent llegenda en els originals:
PLAÇA DE BOUS D'ALGEMESÍ
BOUS 2017
(Els signes d'accentuació han d'aparéixer encara que la llegenda estiga en majúscules)
4.- La tècnica del cartell, a pesar de les característiques pròpies dels cartells taurins,
podrà ser de cartell en totes les modalitats (a mà, composició fotogràfica,
ordinador...).
5. La composició del cartell haurà d'adoptar la forma vertical amb les mesures
següents: 40 cm d'amplària per 50 cm d'altura. Sense marge. El cartell s'haurà de
presentar muntat sobre una superfície rígida, de la mateixa grandària abans indicada.
Els autors dels esbossos realitzats en ordinador, en cas de ser premiats, estaran
obligats a presentar un disc (CD, DVD) amb tots els arxius i totes les fonts
tipogràfiques empleades, necessaris per a realitzar els fotolits, així com una fitxa
indicant l'entorn informàtic (Mac o PC), i el programa o procediment utilitzat. En el
cas que l'esbós tinga imatges en píxels (tif, eps, bmp, Photoshop,...) hauran d'estar en
alta resolució: 300 x 300 píxels per polzada a grandària d'impressió. L'autor o autora
serà responsable de la correcta realització dels arxius aportats. En cap cas s'admetran
imatges o fotografies reproduïdes per escàner d'altres autors.
6.- Els originals es podran realitzar amb llibertat de procediment. La reproducció no
ha d'oferir dificultats i no ha d'exigir més de quatre tintes. S'exclouen de la
composició les tintes daurades i platejades, així com els colors fluorescents.
7.- El termini per a l'admissió dels treballs finalitzarà el dia 24 de juny de 2017 a les
13 hores. Els treballs s'hauran de presentar en:
- Museu Valencià de la Festa, carrer Nou del Convent, 71, 46680 Algemesí. En horari
del museu: de dimecres a dissabte, de 11 a 14 hores, i de 17.30 a 19.30 hores, i
dimarts, diumenges i festius, de 11 a 14 hores (dilluns tancat).

- Ajuntament d'Algemesí, Plaça Major, núm. 3, 46680 (Algemesí) a l'atenció de
Joaquín Roig, en horari d'oficina.
8.- Els treballs es presentaran sense firmar, aniran acompanyats d'un sobre tancat amb
les dades, el telèfon i el domicili de l'autor o l'autora.
9.- Es concedirà un premi únic de 1.500 euros.
10.- El jurat, que haurà sigut triat amb anterioritat, farà pública la decisió a partir del
dia 30 de juny de 2017. Els esbossos participants es mostraran en una exposició en el
Museu de la Festa.
11.- El cartell guanyador quedarà en propietat de la Comissió Taurina, que farà l'ús
que estime convenient. Els esbossos no premiats podran ser retirats a partir de
l'endemà a què acabe l'exposició, en el Museu de la Festa. Transcorreguts 30 dies, si
no han sigut arreplegats, s'entendrà que els autors renuncien a qualsevol dret sobre les
obres, les quals quedaran en propietat de la Comissió Taurina.
12.- La presentació de treballs en este concurs implica l'acceptació total d'estes bases.
13.- El jurat es reserva el dret a deixar desert el premi en el cas que cap treball abast
la qualitat requerida
Més informació en la pàgina web de la Comissió taurina: www.setmanadebous.com ,
en info@setmanadebous.com, i al telèfon 96 201 90 00 (Joaquín Roig)

