BASES PER A LA CONCESSIÓ DELS
DE PREMIS DEL CONCURS DE GRAFITI “URBAJOVE”
a finalitat de promocionar i donar participació a creadors de grafits
grafit i
L'Ajuntament de Dénia, amb la
art urbà de qualitat, com a mitjans d'expressió cultural i artística, convoca el concurs de grafits
grafit
“UrbaJove”, amb una temàtica que estarà relacionada amb la “JOVENTUT-MÚSICA
MÚSICA”
1a- Podran participar totes aquelles persones que tinguen més de 14 anys de edat. La inscripció
serà gratuïta.
2a- Per a inscriure's seran necessàries les següents dades: nom i cognoms, pseudònim (en cas
que en tinga), data de naixement, NIF,, telèfon de contacte i autorització a l'Ajuntament de Dénia
per a la reproducció i distribució
stribució total o parcial de les obres presentades, així com per a la seua
exhibició, en qualsevol situació que s´estime oportuna.
Per a participar, caldrà que les persones interessades emplenen el full d'inscripció i el full de
manteniment de tercers, que podran trobar a l'oficina de Joventut, situada en la Ronda
R
de les
Muralles, número 42, o descarregar-lo
descarregar lo de la pàgina web de la Regidoria de Joventut
www.aulasdenia.es.. Una vegada emplenat, caldrà que el presenten en aquesta oficina o remetre‘l
a l’adreça de correu electrònica joventut@ayto-denia.es. (El full de manteniment de tercers ha de
ser original).
Hi haurà un màxim de 5 persones seleccionades,
s, entre tots els treballs i artistes presentats. El
termini d'inscripció serà del 4 de desembre al 22 de desembre de 2017.
3a- Totes les persones seleccionades es comprometen a realitzar la seua obra el dia 30
desembre,, exceptuant circumstàncies justificades,
justificades, i aprovades per la Regidoria de Joventut.

de

4a- La realització dels treballs seleccionats serà el dia 30 de desembre a partir
par de les 11h i fins a
les 21h.
h. Les obres es realitzaran en la paret exterior de l’edifici situat en els carrers La Via, Carlos
Sentí i Patricio Ferràndiz, utilitzant-se
utilitzant
per al concurs el tram delimitat per l’organització
’organització del
de carrer
de La Via i de Patricio Ferrándiz..
5a- El tema sobre
re el qual versaran els treballs ha d’estar relacionat amb JUVENTUD - MÚSICA.
Els treballs seran originals i inèdits. No s'admetran treballs que tinguen continguts irreverents,
obscens, xenòfobs o qualsevol altre que atempte
atempt contra la dignitat de les persones.
perso
Així mateix els
treballs hauran de referir-se
se únicament a dibuixos, gifs, imatges, o textos. No s’acceptaran “tags”,
ni signatures com a treball en si, però caldrà que tots els treballs es signen pel seu autor o autora
en un cantó del grafitI.
6a- Caldrà que totes
otes les persones aspirants presenten
present
un esbós amb el treball que vagen a
realitzar juntament amb la fitxa d'inscripció.

Caldrà que els esbossos siguen originals i a color, i es presentaran en suport paper o cartolina de
mida A4, o per correu electrònic respectant el tamany A4 per a la seva impressió.
No seran seleccionats aquells esbossos que constituïsquen apologia de la violència, així com les
obres de contingut racista, sexista o xenòfob o obscè, i qualsevol altre que atempte contra la
dignitat de les persones.
7a- Els esprais i caps seran lliurats per l'organització, i els correspondrà a tots per igual en nombre
i gamma cromàtica. Les persones participants hauran d'adaptar els seus esbossos i obres a
aquestos colors, i podran afegir tots aquells que estimen oportú, que seran del seu compte i
càrrec. La gamma cromàtica que cedeix l'organització és la següent:
-Roig
-Groc
-Negre
-Blanc
-Verd
-Blau
La superfície de la qual disposaran per a fer el seu treball serà un espai en la paret de 2’45 m.
d'alt x 5 m. d'ample aproximadament i l'ordre de distribució de l'espai el decidirà la Regidoria de
Joventut.
8a- Els treballs seran seleccionats per un jurat que estarà compost per professionals qualificats i
personal de l'Ajuntament de Dénia, que valoraran l'originalitat, la qualitat artística i la dificultat de
l'execució. Les obres seleccionades quedaran en poder de l'organització de l'esdeveniment
(Ajuntament de Dénia), la qual es reserva el dret de la seua reproducció total o parcial.
9a- L'organització es reserva el dret a penalitzar a aquelles persones participants que
adquirisquen alguna actitud violenta, falta de respecte a la resta de participants o públic assistent, i
podrà fins i tot anul·lar la decisió del jurat i l’expulsió del concurs. També es pot penalitzar amb la
negativa a participar en altres esdeveniments a aquells que sense avisar i sense causa justificada
no es presenten a l'esdeveniment.
Serà motiu de desqualificació del concurs:
- La modificació de l'esbós presentat i seleccionat.
- La realització de grafits o tags fora dels espais designats per l'organització.
- L'alteració de les obres d'altres participants.
- El plagi de les obres d'altres artistes.
10a– Les actuacions podran ser gravades i/o fotografiades, reproduïdes i/o exposades per
l'organització.
11a- Premis: les 5 obres seleccionades, obtindran cadascuna, un premi per valor de 150’00 €
(cent cinquanta euros).

