
BASES DEL “CONCURS DE CARTELLS PER A L ’ORGULL LGTBI+
XÀTIVA 2022”

1. OBJECTE:

El Consell de la Joventut de Xàtiva, les Regidories de Joventut i Dona i Igualtat de

l’Ajuntament de Xàtiva i el col·lectiu Arc de Sant Martí LGTBI+ convoquen aquest concurs amb

l’objectiu d’afavorir la concurrència pública per a seleccionar el cartell que ha d’il·lustrar la

promoció del dia de l’Orgull LGTBI+ de Xàtiva per a 2022.

2. PARTICIPANTS:

Podran participar joves d’entre 12 i 30 anys, ambdós inclosos, quedant exclosos del concurs

els/les membres de la Comissió Permanent i l’equip tècnic del Consell de la Joventut de Xàtiva,

de les Regidories de Joventut i Dona i Igualtat i de la junta directiva de l’associació Arc de Sant

Martí, així com aquells dissenys que no s’ajusten a aquestes bases.

3. CARACTERÍSTIQUES DEL CARTELL:

-El cartell haurà de ser original i inèdit. Els participants es responsabilitzen que no hi haja drets

a tercers i seran responsables de qualsevol reclamació per autoria o plagi.

-L'autor/a del cartell haurà de ser propietari/a dels drets sobre les imatges i elements utilitzats

en ell, o tractar-se de recursos de lliure ús.

-Al cartell haurà d’aparèixer necessàriament el text: “Orgull LGTBI+ Xàtiva 2022”.

-Els cartells presentats hauran d’acomplir necessàriament les següents característiques:

● Estar dissenyat en Format Quadrat, amb una mida màxima de 1080 x 1080 píxels, una

resolució mínima de 150ppp i màxima de 300ppp i estar en format de color RGB.

● S’entregaran, a ser possible, en format vectorial editable (PDF o .Ai) i en format imatge

(JPG).

● No hi ha cap limitació de tècnica o de procediment sempre que açò no implique

inconvenients a l’hora de reproduir-lo a la impremta o digitalment.



● Als cartells no han d’aparèixer ni el nom ni la firma de l’artista.

4. PRESENTACIÓ I TERMINI:

● Els cartells s’han de fer arribar de manera telemàtica a través de correu electrònic,

enviant tota la documentació necessària a la direcció cjxativa46800@gmail.com com a

màxim fins el 20 de juny de 2022, aquest inclòs.

● No hi ha límit de cartells a presentar per participant.

● El correu haurà de contenir necessàriament la següent informació:

1. Assumpte: “PARTICIPACIÓ CONCURS CARTELLS ORGULL LGTBI+ 2022” seguit d’un

pseudònim.

2. Imatge o imatges dels dissenys presentats amb les característiques anteriorment

esmentades.

3. Document en format Word o pdf, del que la primera pàgina haurà d’estar obligatòriament

en blanc, i que haurà de contenir les dades següents:

a. Nom i cognoms de l'autor/a.

b. Direcció.

c. Telèfon de contacte.

d. Fotocòpia del DNI per davant i darrere.

● La falta de presentació de qualsevol dels documents o dades exigides serà causa d’exclusió,

excepte quan, a judici del jurat, es considere subsanable.

● Els organitzadors es reserven el dret a suspendre el concurs o ampliar el termini de

presentació si ho consideren oportú.

5. PREMI:

● S’estableix un únic premi d’un bo de 100€ per a utilitzar a un comerç de Xàtiva.

● La persona guanyadora haurà d’entregar els arxius originals en format vectorial (AI, EPS,

PDF, etc.) per a que es puga utilitzar o adaptar en cas de ser necessari.

6. JURAT:

L’organització constituirà un jurat format per membres del CJX, de les Regidories de Joventut i

Dona i Igualtat de l’Ajuntament de Xàtiva i membres del col·lectiu Arc de Sant Martí, als que se

li remetran les propostes presentades de manera anònima, i aquest decidirà la proposta
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guanyadora. El resultat de concurs es farà públic durant la setmana de l’Orgull LGTBI+ Xàtiva

2022.

Les competències assignades al jurat seran les següents:

● L’admissió de les propostes presentades.

● La valoració dels dissenys presentats i la resta de documentació presentada pels

concursants.

● La resolució del concurs i la selecció del disseny premiat.

● La decisió de decretar desert el concurs per motius tècnics.

● La interpretació de les presents bases i la resolució de les possibles qüestions suscitades

amb motiu d’aquest concurs.

● El jurat resoldrà al seu criteri qualsevol imprevist o reclamació que s’hi poguera presentar,

excepte si és referit al veredicte del jurat, que serà inapel·lable.

7. DRETS D’UTILITZACIÓ DEL DISSENY PREMIAT:

Les obres presentades podran ser reproduïdes i utilitzades per l’organització de la manera que

aquesta estime convenient i sense cap tipus de pagament ni contraprestació. L’autor/a de les

obres, per la seua banda, podrà també exercir qualsevol drets d’ús, difusió, distribució,

exhibició, comunicació pública, divulgació i reproducció de les obres sempre i quan no

s’atempte contra les pròpies bases del concurs o es faça un ús malintencionat.

L’autor/a es farà responsable front a reclamacions que puguen sorgir de qualsevol naturalesa o

que tercers puguen fer al respecte de la originalitat, paregut o copies parcials dels treballs

presentats.

8. PROTECCIÓ DE DADES I ACCEPTACIÓ DE LES BASES:

L’entitat organitzadora es compromet a garantir el correcte tractament de les dades de les

persones participants tal i com marca la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció

de Dades Personals i garantia dels drets digitals.

La participació en aquest concurs implica, per part dels i les concursants, el coneixement i

acceptació total d’aquestes bases.

Xàtiva, Maig de 2022.


