
   
 
 

BASES SEGON CERTAMEN PINTURA FOIOS 

 

El “Cercle d’Art de Foios” i l'Ajuntament de Foios, amb la finalitat d'incentivar i 

promoure la creació artística, convoquen el Segon Certamen Nacional de Pintura, 

d'acord amb les següents BASES: 

 

1. Podran participar tots els artistes majors d'edat i residents a Espanya, que 

ho sol·liciten. 

 

2. Cada participant podrà concórrer amb una sola obra, degudament signada, 

i no premiada en altres concursos. 

 

3. Els participants tindran plena llibertat temàtica, i de tècnica o procediments, 

admetent-se qualsevol tendència o corrent estètic. 

 

4. Les dimensions dels quadres no excediran de 130 cm, ni seran inferiors a 

100 cm. 

 

5. Les aquarel·les i obres sobre paper, aniran subjectes o pegades a suports 

sòlids, però no emmarcades amb cristall, encara que s'admetran amb 

metacrilat. 

 

6. Els participants enviaran a certamenpinturafoios@gmail.com, el següent: 

6.1 El formulari d'inscripció emplenat, que podran descarregar de la 

pàgina web de l'Ajuntament de Foios: www.foios.es  

6.2 Fotografia en color de l'obra, íntegrament, en format JPG, amb, 

almenys, 12 megapíxels de resolució i una grandària mínima de 

4032 píxels en el costat major. 

6.3 Un curriculum vitae actualitzat, en format word o pdf. 
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6.4 Fotocòpia del DNI o Targeta de Residència. 

 

7. Les inscripcions digitals hauran de realitzar-se entre les 00.00 hores del 7 

d'octubre de 2019 i les 23.59 del 22 d'octubre de 2019. 

 

8. El 31 d'octubre de 2019, el Jurat publicarà, en la citada pàgina web, el llistat 

de les obres seleccionades que han de figurar en l'Exposició, el número de 

la qual quedarà condicionat per l'espai disponible a la sala. 

 

9. Cada artista seleccionat ha d'efectuar el lliurament físic de l'obra, en el 

propi Ajuntament - Plaça del Poble, núm. 1, C.P. 46134, FOIOS (València) -  

des del dia 4 de novembre, fins al 12 de novembre de 2019, bé 

personalment, o a través d'Agència de Transports, amb embalatges 

protectors adequats, els mateixos amb els quals més endavant es 

retornaran aquelles. 

 

10. Els quadres no estaran emmarcats. Tan sols aniran protegits amb un llistó 

de fusta de fins a 3 cm d'amplària. 

 

11. Les despeses de transport de les obres seran per compte dels participants. 

 

12. L'Ajuntament de Foios no es fa responsable de qualsevol desperfecte, 

robatori, mal o sinistre que es pogués produir en les obres al llarg del 

transport, com tampoc durant el temps que romanguen en els seus locals, 

si bé les tractarà amb la màxima cura. 

 

13. Les obres premiades i les seleccionades estaran exposades al públic, a 

partir del dia de la inauguració, en horari de dilluns a divendres, de 18.00h 

a 20.00 h; dissabte i diumenge, de 12.00h a 14.00h, des del dia 16 fins al 

24 de novembre de 2019, tots dos inclusivament. 



   
 
 

 

14. PREMIS.- L'Ajuntament patrocina un únic premi dotat amb 3.000.- Euros, 

de l'import dels quals es practicarà la corresponent retenció fiscal. 

 

El lliurament de premis tindrà lloc en inaugurar-se l'exposició, a la Sala 

d'actes de l'Ajuntament de Foios, a les 20 hores del dia 15 de novembre de 

2019, en l'acte del qual serà obligatòria la presència dels pintors 

guardonats. 

 

El quadre quedarà, amb caràcter general, en propietat de l'Ajuntament de 

Foios. 

 

15. En cas que el Jurat el proposés, l'Ajuntament podria concedir una, o vàries, 

esments d'honor, sense retribució monetària. 

 

16. El fet de participar en aquest Certamen suposa l'acceptació d'aquestes 

Bases. 

 

 

A Foios, a 2 de setembre  de 2019 

 

 

CONTACTE: Sr. Barrachina 961 494 507  o  Sr. Ramón Navarro 961 480 556 / 

Àrea de Cultura 961 480 028 

 


