
Bases Premi de pintura 

§ El tema serà "El paisatge de la Ribera 
d'Ebre".

§ Cada participant pot presentar només un 
quadre, inèdit i actual, ajustat al tema i 
amb format i tècniques lliures.

§ Amb l'obra, que ha de tenir el títol 
expressat al dors, s'ha d'adjuntar un sobre 
tancat que contingui: a l'exterior, el títol 
de l'obra i a l'interior, el nom i cognoms, 
l'adreça de correu electrònic, el municipi i 
el telèfon de l'autor.

§ A les obres no es pot veure cap mena de 
signatura.

§ Les obres es lliuraran personalment a 
l'Ajuntament de Miravet fins al divendres 2 
d'octubre de 2020 les 2 de la tarda.

§ S'atorgaran els següents premis:
 - Premi únic de 750,00 €
 - Premis Locals de pintura ràpida:
  Majors de 12 a 16 anys: 90,00 € 
  De 8 a 11 anys: 60,00 €
  Infantil (fins a 7 anys): material 

de dibuix.
§ Les obres que concursen als tres premis 

locals de pintura ràpida es pintaran el 
dissabte 26 de setembre de 2020 de les 10 
del matí a la 1 del migdia.

§ El premi local només podrà ser atorgat als 
residents a Miravet.

§ El jurat qualificador, que estarà format per 
una representació de l'Ajuntament de 
Miravet, del Consell Comarcal de la Ribera 
d'Ebre, del Centre d'Estudis de la Ribera 
d'Ebre i per professionals, atorgarà els 
premis per majoria de vots. Totes les 
obres seran jutjades sota el mateix pla 
d'igualtat i objectivitat.

§ El lliurament dels premis s'informarà mitjançant una 
notícia a la pàgina web de l'Ajuntament de Miravet

§ Les obres seran exposades al públic la setmana de les 
festes d'octubre.

§ En el cas que no puguin celebrar-se les festes, 
l'exposició s'efectuarà a través dels canals en línia de 
l'Ajuntament de Miravet.

§ Si el nombre d'obres presentades supera la capacitat 
d'exposició de la sala, el jurat efectuarà una selecció 
prèvia.

§ Les obres premiades passaran a ser propietat de 
l'Ajuntament de Miravet, el qual es reserva el dret de 
publicar-les.

§ Les obres no premiades podran ser retirades de 
l'Ajuntament a partir del dilluns 26 d'octubre de 2020 i 
durant 30 dies. Si no han estat retirades en el termini 
assenyalat, s'entendrà que els autors renuncien a les 
obres.

§ En cas que el jurat estimi que la qualitat de les obres 
no ofereix el nivell adequat, els premis es 
consideraran deserts.

§ El sol fet de participar en el concurs suposa 
l'acceptació de les presents bases. En cas que es 
plantegi algun dubte, serà resolt pel jurat i la seva 
decisió serà inapel·lable.

§ Telèfon d'informació de l'Ajuntament de Miravet és el 
977 407 134.
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