
CONCURS DEL CARTELL DEL 
HIPHOP GUINARDÓ 2017

1. El Centre Cívic Guinardó, el Casal de Joves Guirapells i APC Guinardó, obren un concurs de 
cartells per unes jornades de hiphop adreçades a joves del barri del Guinardó. 

2. Participants. Podran participar en aquesta convocatòria persones que compleixin, com a 
màxim, 25 anys durant l’any 2017.

3. Disseny. Es presentarà un cartell en DINA4 en el que apareguin les seguentes dades: 
 - Nom de l’event: Hiphop Guinardó. Cultura urbana
 - Data: 6 de maig de 16 a 20h
 - Lloc: Centre Cívic Guinardó
 - Adreça: Ronda Guinardó 113 - c/ Génova 1 
 - Esdeveniments: exhibició de grafiti, jam de hiphop, micro lliure i dj’s.
 - Organitza: APC Guinardó, Casal de joves Girapells i Centre Cívic Guinardó
 - Fb: facebook.com/hiphopguinardo.culturaurbana
És important la fàcil adequació de la imatge principal per cartells en diferents mides i també en 
format horitzontal per a xarxes socials.  La temàtica serà lliure. Les obres han de ser d’autoria 
pròpia i lliures de drets d’autor. Han de ser originals i no poden haver estat publicades prèviament 
ni premiades en altres certàmens.

4. Lliurament d’obres. La presentació de les imatges es realitzarà per correu electrònic, a 
l’adreça informacio@ccguinardo.cat, posant a l’assumpte “Cartell Hiphop Guinardó 2017”. 
S’hauran d’adjuntar, juntament amb el disseny:
 • Fotocòpia del DNI o Passaport
 • Telèfon de contacte
 • Correu electrònic de contacte
El termini de presentació d’obres serà del 5 de febrer al 5 de març inclusivament.

5. Veredicte: El veredicte del jurat serà notificat  via correu electrònic, al guanyador a partir del 
6 de març. 

6. Drets de propietat 
El guanyador del concurs, cedeix tots els drets en relació amb el treball realitzat i presentat al 
concurs, a l’Ajuntament de Barcelona/Districte d’Horta-Guinardó. 

7. Premi. S’estableix un únic premi de 100€ per la imatge guanyadora.

8. L’organització es reserva el dret de resoldre, com cregui més convenient, qualsevol situació no 
prevista en aquestes bases.

9. La inscripció a aquest concurs suposa l’acceptació d’aquestes bases.


