Patrocinadors:

“Coro Vell”

11

è

Concurs de Pintura

161 Anys
Societat Coral Joventut
Terrassenca
1858 - 2019

Al novembre:
Fruites i verdures a les
parades del mercat
Iniciativa de

Josep Mª Permanyer
(En memòria)

Organitza:
C/ Sant Marian 122
08221-Terrassa
Horari de 3 a 2/4 8 de la tarda
Telf: 937 800 529
corovell@corovell.cat
www.corovell.cat

T.A.R. (Taller Artistes Reunits)
Secció de Pintura de la S.C.J.T.

BASES DEL CONCURS
Novembre del 2019
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11è. CONCURS DE PINTURA
Calendari:


Al novembre: Fruites i verdures a les
parades del mercat
Iniciativa de Josep Mª Permanyer (EPR)
Bases del Concurs:










La quota d'inscripció, té un preu de 10 € que inclou
la tela i es pot recollir a la nostra Secció de Pintura,
de dilluns a dijous de 5 a 7 de la tarda.



La inauguració serà el dissabte 16 de novembre
de 2019 a les 7 de la tarda, així com el veredicte
i l'entrega de premis.



L'horari per visitar l'exposició serà diàriament de 3 a
dos quarts de 8 de la tarda a la seu del Coro Vell, i
del 17 de novembre al 4 de desembre.



Les obres es podran recollir del 9 al 20 de
desembre entre les 5 i les 7 de la tarda de dilluns a
dijous. Les que no es recullin, passaran a formar
part del patrimoni artístic de l'Entitat.

Les teles tindran una mida de 61 x 50 cms. (vertical
u horitzontal) i estaran segellades per l'Entitat, no
seran vàlides les que no ho estiguin
Els participants podran concursar només amb una
obra que haurà de ser original (no còpia) i sense
signar. S'admetran tot tipus de tècniques
Les obres s'han de presentar sense emmarcar i no
s'acceptaran quadres que la pintura o els materials
no estiguin en condicions (pintura tendre). Les teles
han d’estar pintades en la seva totalitat, no
parcialment.
L'organització del concurs tindrà cura de les obres
rebudes, però declina tota responsabilitat derivada
de robatori, accident o força major.

Les obres es podran presentar entre el 23 de
setembre al 31 d'octubre a la mateixa Secció de
Pintura, de 5 a 7 de la tarda, de dilluns a dijous i
seran exposades per ordre de recepció

Al novembre: Fruites i verdures a les
parades del mercat
Nom .................................................................
1er. Cognom ....................................................
2on. Cognom ...................................................
Obra nº (omplir per Entitat) .................................
Adreça .............................................................
..........................................................................
C.P. ............. Població .....................................
Telèfon .............................................................
E-mail ...............................................................
He llegit i accepto les normes del 11è. Concurs de
Pintura de la S.C.J.T.
Signatura

El Jurat estarà format per:




Sr. Miquel Font - Col·leccionista
Sr. Antoni Sazatornil - Pintor
Sr. Josep Forn- Regidor d’Economia Social,
Innovació, Universitats, Turisme i Proj. audiovisuals

...........................................................................

11è. CONCURS DE PINTURA
Els premis en metàl·lic seran:


Primer Premi de 1.000 €
Patrocina: Fundació Privada Sant Galderic

Al novembre:

Fruites i verdures a les
parades del mercat



El guanyador del primer premi de l'any anterior no
podrà participar en el concurs de l'any següent



Segon Premi de 500 €
Patrocina: Ajuntament de Terrassa

Nom ...........................................................
Cognoms ....................................................



Al tercer premi, només hi podran optar els pintors
de la Secció de Pintura de la nostra Entitat.



Tercer Premi de 200 €
Patrocina: S.C. Joventut Terrassenca

Obra nº (omplir per Entitat) ....................



Les obres guanyadores seran propietat dels
patrocinadors



El concurs es pot declarar desert

Junta Directiva i
Secció de Pintura de la
Societat Coral Joventut Terrassenca
Juny 2019

CÒPIA PER L'ARTISTA
Aquest resguard serà necessari per poder recollir el premi o el
quadre, reconeixent així l'autor de l'obra. Les obres es podran
recollir del 9 al 20 de desembre 2019

