BASES
La data per a la celebració del CONCURS-ENCONTRE DE PINTORS/ES d'Atzeneta és
el dijous, 1 de maig de 2014, al Parc 9 d'Octubre. El segellat de suports tindrà lloc de
8:00 a 9:00 h. al mateix parc.
El període d'inscripció és de l'1 al 28 d'abril, comunicant el número d'assistents per
correu electrònic (adalbaida_adl@gva.es) o telèfon de l'Ajuntament (96 235 91 61 –
ADL).
La quota de participació és de 15 euros en concepte de dinar. El dinar el servirà
“Salón de banquetes CASABLANCA” al Local Multiusos (baix de l'Escola Infantil). El
pagament de la quota de participació (15 €) es farà mitjançant ingrés bancari o
transferència al número de compte:
IBAN ES25. 3058.2159.96.2732000014
CAJAMAR

Posteriorment, el dia de l’encontre, s’haurà de portar el resguard de l’ingrés.
La tècnica és lliure i les obres deuen ser relatives a ATZENETA I ELS SEUS
VOLTANTS, en les seues distintes vessants. Els treballs hauran de realitzar-se
obligatòriament al carrer.
Els/les artistes aportaran el suport i eines necessàries per a poder realitzar la seua
obra. Només s'admetrà una obra per participant.
El jurat estarà compost per representants de les Regidories Municipals, l’Alcalde i
actuarà de Secretari del Jurat el Secretari de l’ajuntament. S’atorgaran dos premis:
un de 200 euros per al/a la guanyador/a d’entre els/les artistes locals, i un altre,
també de 200 euros, per al/a la guanyador/a d’entre la resta d’artistes. Les obres
premiades quedaran en propietat de l’ajuntament d’Atzeneta d’Albaida. Els premis
s’entregaran al guanyador/a el divendres, dia 9 de maig, durant l’acte d’inauguració
de l’exposició col.lectiva.
En finalitzar la jornada, els/les artistes que tinguen finalitzada la seua obra podran
entregar-la (degudament emmarcada) per a ser exposada a la Sala d'Exposicions del
Museu de les Artesanies (C/ Verge dels Desemparats, 46-48) durant les dates que
s'indiquen al programa.
La resta d'obres podran entregar-se en l'Ajuntament (indicant al dors el nom i
cognoms de l'autor/a, l'adreça i el telèfon de contacte) fins el dia 7 de maig de 2014.

La retirada de les obres podrà efectuar-se els dies 19 i 20 de maig, de 9:00 a 15:00
hores, en l'ajuntament.
Totes les obres que no siguen retirades finalitzat aquest termini, quedaran en
propietat de l'Ajuntament d'Atzeneta.
Qualsevol contingència no reconeguda en estes bases serà resolta segons els
criteris de l'organització. La participació en este encontre-concurs suposa
l'acceptació de les bases.
PROGRAMA
Dijous, 1 de maig de 2014. Parc 9 d’Octubre.
De 8:00 a 9:00 h. Concentració de pintors/es i segellat de suports al Parc 9
d'Octubre.
L’organització entregarà un entrepà i un refresc a cada participant.
9:00 h. Inici sessió de pintura
14:00 h. Fi de la sessió de pintura i entrega de les obres
14:30 h. Dinar de germanor al Local Multiusos (Baix l’Escola Infantil)
EXPOSICIÓ COL.LECTIVA
Les obres presentades quedaran exposades en la Sala d'Exposicions del Museu de
les Artesanies els dies 9, 10, 11, 17 i 18 de maig, amb el següent horari de visites: de
12:00 a 14:00 h.
L'acte d'inauguració serà el divendres, 9 de maig, a les 19:30 h. en el Museu de les
Artesanies.

