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Es convoca el primer Premi de Pintura Algaida 2009, que es regirà per
les següents bases:

S'estableixen els següents premis:
Primer premi general: 1000 €

Segon premi local: 500 €

L'import delpremi estarà subjecte a les deduccions del imposts que mar¬
ca la legislació vigent

2 Hi podran participar, amb un màxim d'una obra, tots els artis¬
tes de qualsevol nacionalitat i residència.

^ Totes les obres que es presentin hauran de ser originals i d'ex-
clusiva propietat de l'autor i no haver estat premiades a cap
altre certamen.

^ El tema de les obres, la seva matèria i les tècniques que s'hi
emprin, seran lliures.

^ Totes les obres han de participar anònimament. Per aquest
motiu el nom de l'autor no pot aparèixer en cap lloc del tre¬
ball. S'identificaran amb un títol que pot anar situat a la part
de darrera de la pintura. Així mateix, cada obra haurà d'anar
acompanyada d'un sobre clos on hi ha d'haver una targeta
amb el nom i llinatges, pseudònim de l'autor si n'és el cas,
DNI o document acreditatiu del resident, adreça, telèfon i
adreça electrònica si se'n disposa, a més de la fitxa tècnica de
l'obra. A l'exterior del sobre ha de constar el títol de l'obra.

^ El termini de presentació de les obres comprèn de dimecres
dia 1 de juliol a dissabte dia 11 de juliol. Hauran de ser pre¬
sentades personalment a les oficines municipals de la Casa de
la Vila, en horari d'oficina, on els entregaran un rebut justifi¬
catiu d'haver-les dipositades.

Les obres premiades passaran a esser propietat de l'Ajunta¬
ment d'Algaida.

L'Ajuntament d'Algaida adoptarà les mesures necessàries per
a la conservació i custòdia de les obres presentades al Premi de
Pintura, però en cap cas no es fa responsable de les possibles
incidències ni dels deterioraments que es poguessin produir.

L'Ajuntament d'Algaida designarà el jurat d'aquest certamen
per Decret de Batlia. El veredicte emès pel jurat es farà públic
a l'acte d'inauguració de l'exposició. Les decisions del jurat
seran inapel·lables. El jurat està facultat per a declarar deserts
els premis. La quantia econòmica de cada premi és indivisible,
per la qual cosa no es podran repartir entre dues o més obres
concurrents.

El jurat del premi té la facultat d'interpretar aquestes bases i su¬
plir qualsevol llacuna o buit d'acord amb el seu propi criteri.

En haver acabat el termini d'admissió de les obres se'n farà
una exposició de les que, a parer del Jurat, presentin un major
interès. Amb antelació es comunicarà aquesta resolució a les
persones seleccionades i a les premiades.

La inauguració de l'exposició i l'entrega del premis tendrá lloc
a la sala de Plenaris de l'Ajuntament d'Algaida diumenge dia
19 de juliol de 2009, a les 21 hores.

Les obres no premiades podran ser retirades de la Casa de la
Vila per l'artista o representant autoritzat els dies hàbils entre
dimarts dia 28 de juliol i divendres dia 28 d'agost de 2009. Pas¬
sada aquesta darrera data s'entendrà que les obres no retirades
se cedeixen en propietat a l'Ajuntament de forma gratuïta.

El simple fet de participar en el I Premi de Pintura Algaida
2009 suposa l'acceptació total d'aquestes bases.


