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V Concurs de Pintura Ràpida
de Calonge - Sant Antoni
Dissabte, 13 de maig de 2017, de 10h a 13h
Inscripcions de les 8h a les 10h al castell de Calonge (Plaça Major). Entrega de premis a les 14h.
Si vols participar consulta les bases del concurs a www.calonge.cat

EXPOSICIÓ

Les obres participants romandran exposades al castell de Calonge del dia 13 fins al 20 de maig.
Horari: Dissabte 13, i de dilluns 15 fins a divendres, 19 de maig, de 18h a 20.30h.
Diumenge, 14 de maig, d’11h a 13h.
Dissabte, 20 de maig, d’11h a 13h i de 18h a 20.30h.

Pere Coll
AQUAREL·LISTA

Plaça de la Concòrdia, 7 - 17251 Calonge - Tel. 972 66 03 75 - A/e: alcaldia@calonge.cat - www.calonge.cat

BASES
1. El concurs serà el dissabte, 13 de maig, de 2017.
2. Poden participar-hi tots els artistes que ho desitgin. La inscripció és lliure i gratuïta.
3. En la categoria Premi Juvenil només hi poden participar joves de 13 a 17 anys. Per acreditar l’edat
caldrà portar el DNI per fer la inscripció.
4. La inscripció dels artistes i segellat de suports es farà al castell de Calonge (Plaça Major),
entre les 8h i les 10h.
5. L’artista podrà escollir la tècnica que desitgi per interpretar l'obra. El format mínim és 15F (54 x 65 cm).
6. El tema del concurs és Calonge - Sant Antoni.
7. El jurat estarà format per artistes de reconegut prestigi i podrà declarar desert algun premi si l'obra
en si no és mereixedora de tal.
8. La recepció de les obres tindrà lloc al castell de Calonge fins a les 13h. Acabat el termini d'admissió
el jurat es reunirà per qualificar i valorar les obres.
9. El veredicte es farà públic a les 14h al castell.
10. Hi haurà dos primers premis: un per pintura a l’oli i l’altre per aquarel·la. La resta de premis es
podran adjudicar indistintament a pintures a l’oli o aquarel·les.
11. Les obres guardonades amb el 1er premi de pintura a l’oli, 1er premi d’aquarel·la, 2on, 3er, 5è, 6è
i premi juvenil passaran a ser propietat de l'Ajuntament de Calonge. L'obra guardonada amb el 4rt
premi serà propietat d'Edelmira Belles Arts, i la que obtingui el setè premi serà propietat del
patrocinador particular, amb tots els drets de propietat intel·lectual, reproducció i d'imatge.
12. Les obres participants quedaran exposades al castell de Calonge fins al 20 de maig. Les obres no
premiades, segons voluntat de l’artista, es podran posar a la venta una vegada inaugurada l’exposició.
13. Un cop finalitzada l’exposició, els autors tindran tres mesos per recollir les obres. Les obres que
no siguin recollides quedaran en possessió de l'Ajuntament de Calonge.

PREMIS
1er. PREMI PINTURA A L’OLI: 800€
1er. PREMI AQUAREL·LA: 800€
2on. Premi: 500€
3er. Premi: 400€
4rt. Premi Edelmira Belles Arts: 350€
5è. Premi: 300€
6è. Premi 250€
7è Premi (patrocini particular): 200€
Premi Juvenil: Premi en material de pintura per valor de 150€

