Concurs de disseny de
la portada del número 500
de ‘La Veu de Montcada’
BASES
El concurs distingeix una única modalitat
(persones majors de 16 anys).
Qualsevol de les obres presentades podrà
ser escollida com a portada del número 500
de ‘La Veu’ que sortirà al carrer el 7 d’abril
del 2017.
Cada concursant haurà de presentar una
obra inèdita on hi ha de figurar el següent
text ‘La Veu’ i els nombres 500 i 25 anys.
La mida de la portada haurà de ser DIN-A3
(29,7 x 42 cm) i es podrà utilitzar un nombre
il·limitat de tintes.

La portada premiada passarà a ser propietat
de Montcada Comunicació, que en podrà fer
l’ús que consideri convenient.
PREMI
S’atorgarà un únic premi, dotat amb 300 €
(caldrà deduir-ne les retencions establertes
per llei).
PRESENTACIÓ DE TREBALLS
En suport físic informàtic i en paper:
Els treballs es presentaran a l’Ajuntament
(av. de la Unitat, 6), de dilluns a divendres,

de 8 a 14h, o a la Casa de la Vila (Major,32),
de dilluns a divendres, de 9 a 21h, fins al 16
de març del 2017.
En lliurar l’obra, s’haurà d’omplir una butlleta en la que es faran constar les dades
personals de l’autor.
Les portades no premiades s’hauran de
retirar de la Casa de la Vila, del 10 al 21
d’abril, de dilluns a divendres, de 9 a 21h.
Després d’aquesta data no es respondrà de
la seva conservació.
A través del correu electrònic:
Els treballs hauran de enviar-se a l’adreça
laveudemontcada@gmail.com, conjuntament amb la butlleta corresponent amb les
dades personals de l’autor.
La butlleta es podrà descarregar als web
www.montcada.cat i www.laveu.cat.
LLIURAMENT DE PREMIS
El veredicte del jurat es farà públic el 6
d’abril del 2017, a les 18h, a l’Auditori Municipal.
JURAT
Estarà format per membres del Consell
d’Administració de Montcada Comunicació,
tècnics de Comunicació i Protocol, de Cultura i Patrimoni i especialistes en el món de
les arts i el disseny.

RESOLUCIÓ FINAL
El jurat haurà de resoldre qualsevol incidència que es pugui produir. La resolució
final serà irrevocable. El fet de participar
en aquest concurs implica l’acceptació
d’aquestes bases.
PROTECCIÓ DE DADES
Les dades personals s’utilitzaran exclusivament per qüestions relacionades amb la
participació al concurs. Caldrà l’acceptació
expressa de la política de protecció de dades. Mitjançant la indicació de les dades i
de conformitat amb el que estableix l’article
6 de l’LOPD, s’atorgarà el consentiment
inequívoc a Montcada Comunicació perquè
procedeixi, en compliment de les finalitats
esmentades, al tractament de les dades
personals facilitades. No obstant això, en
qualsevol moment es podran exercir els
drets d’accés, rectificació, cancel·lació i
oposició presencialment a l’adreça: Montcada Comunicació, avinguda de la Unitat 6,
08110 Montcada i Reixac.
Més Informació a:
www.montcada.cat i www.laveu.cat
Montcada Comunicació Tel. 935 726 474
a/e: laveudemontcada@gmail.com

