
 

 

 

 

1er  CONCURS DE DISSENY DE GOTS DE LES 

FESTES I ACTES DE MIRALCAMP 

Des de la regidoria de Festes i Joventut de l’Ajuntament organitzem el 

1er concurs de disseny dels gots reutilitzables de les nostres festes. 

 

Objectiu: promocionar la creació artística dels joves i adults de 

Miralcamp i contribuir amb el medi ambient. 

 

Bases: 

1. Està obert a totes aquelles persones empadronades al poble que 

hi vulguin participar, a títol personal. No es valoraran aquells 

dissenys fets per empreses. 

 

2. Cada participant sols es pot presentar una única vegada amb un 

disseny per un got. 

 

 

3. Aquest hauran de tenir dibuixos o lletres però es imprescindible 

que contingui la paraula MIRALCAMP, i sense cap data. 

 

4. El dibuix haurà de ser en blanc i negre, format vertical i mida A5. 

Caldrà presentar-los en format paper i en PDF (cd o USB és 

retornarà als no premiats). En cap cas no podrà anar signat , ni 

s’indicarà el nom del autor. 

 

5. El termini per a la presentació dels dissenys serà el 13 de Gener 

de 2020 a les 14:00 hores. 

 

6. La inscripció del concurs es pot descarregar a la pàgina web de 

l’ajuntament www.miralcamp.cat/premis-i-concursos, i juntament 

amb els dissenys, s’ha de presentar a les oficines de 

l’ajuntament. 
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7. El jurat serà l’encarregat de valorar els dissenys presentats i 

estarà format per regidors de la corporació i persones vinculades 

al món del disseny gràfic. El seu veredicte serà inapel·lable, i el 

concurs pot quedar desert. 

 

 

8. El veredicte del jurat es farà públic en un acte de la Festa Major 

d’hivern. 

 

9. El disseny guanyador quedarà en propietat de l’organització per 

ser utilitzat pels gots de les festes de Miralcamp. Els dissenys no 

premiats es podran recollir a partir de 27 de Gener, passada 

aquesta data, l’organització no es farà responsable dels dissenys 

no recollits i es considerarà a tots els efecte que els autors 

renuncien als treballs i aquests restaran en propietat de 

l’Ajuntament. 

 

El fet de prendre part en aquest concurs suposa l’acceptació 

d’aquestes basses. 

 

 

 

PREMIS: 

✓ Categoria de 12 a 17 anys: El premi serà de 150€ en material 

escolar.   

✓ Categoria d’adults: El premi serà de 300€ 

 

 

Esperem els vostres dissenys !!! 

 

 


