BASES DEL CONCURS DE GRAFITIS

1.) PRESENTACIÓ DEL CONCURS:
Des d'El Consell de l’Esport Escolar de Barcelona (CEEB), i com a un dels actes del 40
aniversari del CEEB que celebrem durant l’any, estem preparant un concurs de grafitis.
L'objectiu final és poder tenir un grafiti de manera permanent en el mur de la instal·lació que gestiona
El Consell (en el CEM La Mar Bella; Av. Litoral 86-96), i en el que quedin reflectits diferents aspectes
directament relacionats amb la nostra entitat.
Per tant, un dels premis del concurs serà poder pintar el grafiti definitiu que quedarà de manera
permanent a la instal·lació, on, per cert, hi passen milers de persones durant el curs. A més, el premi
al disseny guanyador serà d’un lot de productes específics per a grafitis valorat en 200 € i
un pack de material esportiu valorat en 100 €.
2.) A QUI VA DIRIGIT EL CONCURS:
El concurs està dirigit a tots els autors o autores de grafitis que vulguin deixar constància perpètua
de la seva obra en el pati de la nostra entitat. Les propostes dels grafitis poden ser de manera
individual o col·lectiva.
3.) TEMÀTICA DEL CONCURS:
La temàtica del grafiti ha d’englobar els aspectes claus de l’entitat. L’autor/a del grafiti pot escollir
com a mínim un dels temes, però es valorarà positivament que pugui incloure el màxim
possible en el seu “dibuix”. Els temes són els següents:
- Esport
- Nens i Joves
- Valors i formació

Les propostes seran originals i inèdites. No s’admetran obres amb continguts polítics, irreverents,
obscens, xenòfobs o qualsevol altre que atempti en contra de la dignitat de les persones. Totes les
propostes que no s’adeqüin a la temàtica establerta, seran descartades.
4.) PRESENTACIÓ DEL DISSENY
L’autor/a del grafiti haurà de presentar prèviament el disseny o idea en dibuix de forma
esquemàtica, per poder participar en el concurs i per tal que la seva proposta pugui ser valorada
com una de les guanyadores. El dibuix es presentarà en suport paper o cartolina de la mida A3.
El període de presentació de propostes estarà obert fins al dilluns 8 de maig (inclòs).
Podeu enviar la vostra proposta a grafiti@elconsell.cat o enviar-les a nom d’Elena Olmos a la
recepció del CEM La Mar Bella (Av. Litoral 86-96).
5.) L’OBRA
L’autor/a disposarà d’un espai (paret) per pintar de 15 metres x 4,70 metres, i de tots els esprais
de pintura i caps que facin falta facilitats per l’entitat.
Un cop decidida la proposta guanyadora, es consultarà amb l’artista/es quins colors i la
quantitat necessària que utilitzarà per al desenvolupament de la seva obra.
El grafiti es pintarà en un màxim de tres dies a convenir amb l’autor/a o grup d’autors premiats.
Així doncs, l’autor es compromet a assistir el dia establert, exceptuant causes justificades.
6.) VALORACIÓ DE LA PROPOSTA I TRIA DE LA CANDIDATURA GUANYADORA
Un equip de persones que formaran el Comitè de Valoració escollirà la candidatura o
candidatures guanyadores. El Comitè de Valoració farà públic la seva selecció.
La candidatura o candidatures guanyadores seran les que el seu disseny s’apropi més al gust,
necessitats i caràcter d’El Consell de l’Esport Escolar de Barcelona (CEEB). Es valorarà
positivament que el grafiti s’ajusti al màxim a la temàtica establerta per l’entitat.

L’obra guanyadora quedarà en poder de l’entitat, la qual es reserva el dret de reproducció total o
parcial. L’obra o el procés d’elaboració d’aquesta serà gravada i/o fotografiada i podrà ser reproduïda
i/o exposades per l’entitat.
7.) CALENDARI
•

Inici concurs grafitis  dilluns 6 de febrer

•

Presentació del disseny de les candidatures  fins al dilluns 8 de maig (inclòs)

•

Elecció de la candidatura guanyadora  des del dilluns 8 de maig fins dilluns 22 de maig

•

Contacte amb el guanyador  del dilluns 22 de maig al diumenge 28 de maig

•

Pintar el grafiti  del dijous 1 de juny al divendres 30 de juny a decidir entre el guanyador i
l’entitat.

•

Finalització del concurs de grafitis  divendres 30 de juny

8.) INSCRIPCIÓ
La inscripció al concurs és totalment gratuïta.
Per inscriure’s al concurs és necessari les següents dades del/s participant/s: nom i cognoms, data
de naixement, DNI, i telèfon i/o correu electrònic de contacte. A més, és imprescindible
presentar el dibuix esquemàtic en paper o cartolina A3.
Amb la inscripció al concurs s’estableix l’acceptació total de les bases del concurs.

