II CONCURS DE CARTELLS “28 DE JUNY DIA
INTERNACIONAL DE L’ORGULL LGTBI 2021”
Amb motiu de la commemoració del Dia Internacional de l’Orgull
LGTBI, els departaments d’igualtat, joventut i cultura de
l’Ajuntament d’Almenara convoquen un concurs de cartells.
PARTICIPANTS
• Podran participar les persones que ho desitgen, d’11 a 30
anys, de manera individual o col·lectiva. Cada artista o
artistes podran presentar una sola obra original i inèdita.
• El cartell reflexarà la reivindicació del Dia internacional de
l’orgull LGTBI.
FORMAT I TEMÀTICA
• El cartell tindrà un format d’A3 en orientació vertical.
• Se realitzaran amb llibertat de procediments, admetent la
fotografia, imatge digital o treballs manuals sempre que siga
possible per a poder imprimir.
• Al cartell es deixarà un espai lliure obligatòriament, sense
grafismes, on figurarà el logotip de l'Ajuntament d'Almenara
d’Igualtat i Joventut.
• El cartell se podrà presentar en les dues llengües castellà o
valencià.
• En una part del cartell deurà apareixer de forma visible el
següent text:
28 DE JUNY, DIA INTERNACIONAL DE L’ORGULL LGTBI
ALMENARA 2021

O en castellà:
28 DE JUNIO, DÍA INTERNACIONAL DEL ORGULLO LGTBI
ALMENARA 2021
PREMIS
• La persona guanyadora o persones guanyadores rebran un
xec de 150€:
• La comunicació de la persona guanyadora o de les
guanyadores es farà via telefònica.
ENTREGA
• El termini de presentació és del 3 de maig fins al 3 de juny de
2021.
• Les obres s’acompanyaran d’un document que contindrà:
nom, cognoms, direcció postal de l’autor/ra adreça
electrònica i número de telèfon.
• Junt amb la documentació anterior se presentarà un full
d’inscripció complimentat.
• L’obra no pot anar signada ni pot portar cap referència que
permeta la identificació de l’autor/ra o autors/tores en el cas
de ser grup.
• Els treballs es presentaran per correu electrònic a les
següents
adreces:
cultura@almenara.es
o
casaljove@almenara.es.

L’entrega de premis tindrà lloc el dia 16 de juny a les 12h en el
Centre Social Miguel Hernández.

JURAT
• El jurat estarà compost per personal del departament
d’igualtat, cultura, joventut i membres del col·lectiu LGTB+
per la diversitat sexual, de gènere i familiar (LAMBDA)
VEREDICTE
• La fallada tindrà lloc el 7 de juny a les 12:00h.
• Les obres seran valorades sota els criteris d’originalitat,
disseny, composició i missatge transmissor.
• Si s'estimara que en les obres presentades no existeix la
qualitat suficient podrà declarar-se desert el premi.
• No s’admetran obres en les que s'hagen utilitzat imatges o
plagis d'altres autors. tampoc s'admetran obres ja
publicades anteriorment.
• No s'admetrà la utilització ni l'aparició de marques
comercials, sent la persona autora responsable davant
qualsevol incidència que per aquests motius es poguera
produir.
• Tampoc s'admetran les obres que continguen elements que
propicien lectures sexistes, homòfobes, xenòfobes o
violentes.
EXPOSICIÓ
A partir del 14 de juny, els treballs presentats estaran exposats a
la sala d’exposicions Centre Social “Miguel Hernández”.

