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Bases de participació
1- L’organització del concurs recau sobre l’Ajuntament de Freginals, amb la
col·laboració de la Asociación Española de Patchwork.
2- La participació és oberta a totes aquelles persones que compleixin amb les bases
del concurs.
3- Cada obra haurà de portar el full d’inscripció adjunt, amb les dades de cada persona
participant. En cas contrari, no s’acceptaran a concurs.
4- No podran participar obres que hagin estat premiades en altres concursos.
5- Temàtica: “L’oblit. Li posem un imperdible?”
6- A la part interior del coixí ha de portar una etiqueta amb les dades següents:
a) Nom i cognoms
b) Adreça i telèfon
c) Nom de l’escola, grup o si és individual
d) Número de soci/a de la Asociación Española de Patchwork
e) Data de finalització de l’obra
7- No s’acceptarà cap obra emmarcada o dins d’un vidre.
8- Els i les participants es faran càrrec de les despeses d’enviament i retorn de les
obres. Aquestes s’hauran de fer arribar a la següent direcció:
Concurs de patchwork FreginArts
Ajuntament de Freginals
Major, 11- 43558 Freginals (Tarragona)
També es podran fer entrega a botigues, escoles i tallers vinculats.
8- Les característiques tècniques de l’obra han de ser:
- Mides del quilt: 50x50 (marge d’error 10%)
- Acabat com a coixí
- Encoixinat i amb cremallera a la part posterior
- Presentació sense el farcit del coixí
- Ha de portar MÍNIM una agulla imperdible a la cara frontal ja sigui aplicat,
físic, brodat i/o encoixinat.
- Color i tècnica: lliure elecció

9- La data límit per entregar-ho a les botigues i tallers vinculats serà el dia 15 d’abril de
2020. Les botigues, tallers i/o individuals, hauran de fer l’entrega de les obres a
l’organització el dia 10 de maig de 2020 com a data límit. No s’exposaran ni entraran a
concurs les obres entregades fora de les dates establertes en aquestes bases.
10- Les obres, un cop finalitzada l’exposició, es podran recollir a les oficines de
l’ajuntament o, en el seu defecte, seran reenviades a la direcció del remitent. També
es podrà recollir a l’acabar la fira.
11- Les obres seran exposades al Casal Municipal de Freginals, carrer Mossèn Miquel
núm. 16, els dies 23 i 24 de maig de 2020, en el marc de FreginARTS, Fira
d’Artesania, Reciclatge i Gastronomia de Freginals.
12- Els treballs exposats es podran fotografiar i reproduir en qualsevol format i patró,
fent constar el nom de l’autor/a, sempre i quan aquest/a ho comuniqui amb antelació la
voluntat que la seva obra no sigui reproduïda. En aquest sentit, l’organització no
exposarà l’obra corresponent.
13- El jurat estarà format per una persona vinculada a la Asociación Española del
Patchwork, un/a expert/a professional del patchwork, un membre de l’àmbit de l’art i
un/a membre de l’ajuntament de Freginals, que reflectiran el seu veredicte en acta.
14- El veredicte i entrega de premis serà el 23 de maig de 2020 a les 20h, i serà
inapel·lable. La tipologia dels premis serà:
- Primer premi AEP: associat/da a la Asociación Española de Patchwork.
- Segon premi AEP : no associat/da a la Asociación Española de Patchwork.
- Premi FreginArts: tots/es els/les participants del concurs.
- Premi especial FreginArts: taller, botiga i/o escola que aporti major nombre
d’obres.
15- Els premis a entregar segons votació seran:
- Primer premi AEP: lot d’accessoris de patchwork.
- Segon premi AEP: subscripció d’un any a la Asociación Española de
Patchowrk.
- Premi FreginARTS : lot de productes gastronòmics del territori.
- Premi especial FreginArts per a la botiga, taller o escola que aporti major
nombre d’obres al concurs: lot de productes gastronòmics del territori.
16- Es valorarà originalitat, ús de color, elaboració i acabats.
17- Botigues, escoles i tallers poden donar suport i/o dirigir l’obra o part de la mateixa,
la qual es valorarà per part del jurat.
18- La participació al concurs implica l’acceptació íntegra d’aquestes bases i la
conformitat amb el veredicte del jurat.
19- L’Ajuntament de Freginals es fa responsable de la custòdia de les obres un cop
aquestes hagin estat rebudes per l’organització. Per contra, no es fa responsable de

qualsevol alteració que es pogués sofrir durant el transport de les mateixes, tant a la
rebuda com al retorn, així com per causes alienes al desenvolupament normal de
l’esdeveniment.
20- CLÀSULA LOPD
D’acord amb l’establert a la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter
Personal, s’informa que les dades personals que es facilitin, seran tractades als fitxers
amb la finalitat de realitzar la reserva per a la Fira de l’any en qüestió, així com per a
les comunicacions que l’organització de la fira pugui dirigir amb motiu de la mateixa i
successives edicions i per motius complementaris, complint en tot moment el principi
de qualitat de les dades, és a dir, guardant la proporcionalitat entre la finalitat que es
segueix i els mitjans utilitzats.
Les dades aportades no seran cedides a cap tercer.
El consentiment s’entendrà prestat en tant que no es comuniqui per escrit la seva
revocació.
En cas que no es vulgui rebre comunicacions sobre futures fires o altra informació,
s’haurà d’indicar a l’organització.
En cas que es comuniquin dades de caràcter personal de persones físiques diferents a
les interessades, s’haurà d’informar prèviament a l’organització per incloure-ho a les
clàusules de privacitat.
El titular de les dades es compromet a comunicar per escrit a l’Ajuntament de
Freginals qualsevol modificació que es pugui produir en qualsevol dels apartats.
Poden exercir en qualsevol moment els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i
oposició en els termes establerts a la Llei Orgànica 15/1999 davant el responsable
dels fitxers, AJUNTAMENT DE FREGINALS a la següent direcció: Registre GeneralMajor, 11- 43558 Freginals (Tarragona).
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A OMPLIR PER L’ORGANITZACIÓ.

INFORMACIÓ DE REGISTRE

EMAIL
CARTA

REGISTRE D’ENTRADA:

FAX
ALTRES

DADES
DOCUMENTS

A OMPLIR PER L’INTERESSAT/DA
Senyali amb una X a cada apartat l’opció que correspongui.
Escriure amb lletra majúscula.

DADES DE SOL·LICITUD

SOCI/A DE LA ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE PATCHWORK (marcar amb una X)
NO

SI

*NºSOCI/A ......................................

NOM I COGNOMS:

ADREÇA
CODI POSTAL I POBLACIÓ
TELÈFON
EMAIL
TÍTOL DE L’OBRA
MIDES

(AMPLE):

TÈCNICA EMPRADA

OBSERVACIONS

Més informació:
Ajuntament de Freginals
Major, 11- 43558 Freginals (Tarragona)
Tel. 977 572 789
A/e: aj.freginals@altanet.org / eroldan@freginals.altanet.org

(ALT):

