
CONCURSOS
MAQUETES



CONCURS DE MAQUETES
(NO REGULAT PER ESTATUTS)

La JLF de Xàtiva convoca el Concurs de Maquetes amb les següents bases:

1. Podrà participar qualsevol  xiquet faller xativí  amb aspiracions artístiques i  amb
edat no superior als 14 anys.

2. El tema serà de lliura elecció.

3. Els materials a utilitzar seran diversos i tots ells relacionats amb treballs manuals
del col·legi: cartolina, cartó, furgadents, fusta, fang, plastilina, paper, etc., així com
diferents tipus de pintura (acrílic, oli, aquarel·la,...)

4. Les mides màximes de la maqueta seran una base de 60x60 cm i una altura de 70
cm.

5. Les  maquetes  s’hauran  de  presentar  d’una  post  o  suport  suficientment  fort  i
uniforme perquè puguen ser transportades.

6. A més a més de la qualitat artística dels treballs i l’Enginy i Gràcia, es tindrà molt
en compte el desenvolupament del tema.

7. Les maquetes s’acompanyaran de dos sobres, a la part externa dels quals figurarà
el lema de la falla. Un d’ells contindrà el nom, cognoms, adreça i col·legi o comissió
a la qual pertany l’artista. L’altre sobre explicarà el tema de la falla.

8. Les maquetes hauran de ser presentades a la Casa de la Cultura, fins al  22 de
Febrer de 2019 des de les 19,30 hores fins a les 21 hores.

9. Es concediran tres Banderins.

10.El jurat  qualificador estarà compost per tres persones idònies a tal  fi,  i  el  seu
veredicte serà inapel·lable.

11. Els guanyadors es coneixeran el dia de la inauguració, on també se’ls farà entrega
dels guardons.

12.Les maquetes no premiades hauran de ser retirades pels seus autors el dia de la
cloenda de l’exposició, i es renunciarà a elles en cas contrari.

13.Les maquetes presentades seran exposades als locals de la Casa de la Cultura,
edifici Albereda, des del dia 23 de febrer de 2019 fins el  15 de Març de 2019
des de les 10’00 hores fins les 21’00 hores. Menys el dia 15 de Març fins horari de
recollida de ninots.

14.Totes aquelles qüestions que no estigueren reflectides en aquestes basses seran
solucionades per la comissió organitzadora. 

15.La participació en aquest concurs suposa la total acceptació de les seues bases,
així com la decisió del jurat, que serà inapel·lable.

16.Per  a  que es  puga donar  el  concurs,  hauran de  presentar-se  com a mínim 2
maquetes.
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