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CATALÀ

1º Podran participar al concurs totes les persones residents a l'estat espanyol que compleixin els requeriments que figuren en aquestes
bases.
2º Totes les obres presentades han de pertànyer a l'estil MANGA.
Totes les obres presentades han de ser inèdites. Aquest és un concurs de dibuix / il·lustració, no de còmic, les obres no han de presentar
seqüències de vinyetes ni diàlegs.
3º Les il·lustracions han de complir les següents característiques:
•
•
•
•

S'han de realitzar en format DIN-A3 (297 x 420 mm), orientació horitzontal o vertical.
Tècnica lliure.
Blanc i negre o color.
Temàtica: pirateria marítima.

La il·lustració ha de complir totes les condicions abans esmentades, en cas de que no es complís alguna o cap d’elles, l’obra no entrarà
en concurs.
4º Cada participant ha de lliurar UNA ÚNICA OBRA.
5ª S’estableixen les següents categories:
•
•
•

categoria A-infantil (de 7 a 11 anys)
categoria B-juvenil (de 12 a 17 anys)
categoria C-adult (de 18 anys en amunt)

6º Les obres s’han de presentar sense signar obligatòriament per dues vies:
1) Per correu postal, missatgeria o presencialment, a Can Puget, Casa de Cultura, plaça de Dalt Vila, 1 de Manlleu 08560, al Servei de
Joventut de l'Ajuntament de Manlleu, de dilluns a divendres de 8 h a 14 h. En el sobre hi ha de constar 13è CONCURS MANGA DE MANLLEU
any2018.
2) Al correu electrònic concursmanga@gmail.com, en format JPG, d'un pes no superior a 4MB per obra. En cas d'obres realitzades
directament sobre suport paper, pot tractar-se d'una fotografia digital, de bona qualitat, de la peça.
7º Al revers de l'obra, i al correu electrònic junt al que ens envieu la versió en JPG, hi han de constar les següents dades de l'autor/a:

• Nom i cognom
• Adreça
• Edat
• Telèfon
• DNI
• Correu electrònic
• Modalitat a la que es presenta
És molt important que en el dibuix no figuri la firma de l’autor, per tal de mantenir l’anonimat de l’obra. En cas d’incompliment
l’obra quedarà desqualificada.
8 Les dates de presentació de les obres: del dia 15 de gener al 9 d’abril de 2018.
9 PREMIS. Seran premiats per votació els 3 primers classificats de cada categoria. L'administració es reserva el dret de concedir un o
més accèssits.
Els premis consistiran en quantitats en efectiu (per determinar), lots de manga i anime (per determinar) i invitacions al Saló del Manga
2018.
10 El jurat, format per persones relacionades amb l’àmbit del manga i la il·lustració, valorarà la tècnica, estil, composició i l’originalitat
dels personatges, adaptació a la temàtica, escenari i tema.
11 S'anunciaran els guanyadors/es de cada categoria durant la cerimònia de l'entrega de premis, que se celebrarà el dia 21 d’abril a les
18:30 h., a la Sala d'exposicions de Can Puget, Baixada de la Fidela 1-3 de Manlleu, 08560.
Aquesta informació s'anunciarà al https://www.facebook.com/ConcursManga/ i a la web www.concursmanga.com.
En cas de no poder assistir a l’entrega de premis, i no poder recollir en persona el premi, aquest s’enviarà per correu postal en contra
reemborsament.
12 Les obres en format físic es podran recollir el mateix dia 21 d’abril, a la Sala d’exposicions de Can Puget, al final de l'acte
d’entrega dels premis, o a Can Puget-Casa de Cultura, plaça de Dalt Vila 1 de Manlleu 08560, a partir del dia 23 d’abril fins el dia 25 de
maig de 2018, de dilluns a divendres de 8 h a 14 h. En el cas de no recollir les obres en el termini indicat, les obres passaran a propietat
de l’organització, i es farà d’elles el que l’organització cregui convenient.
13 L'organització es reserva el dret de fer servir les obres presentades amb finalitats promocionals relacionades amb aquest Concurs.
La participació en aquest concurs suposa la plena acceptació de tots els punts d'aquestes Bases.

Manlleu, novembre de 2017

