2a edició
CONCURS DE SCRAPBOOK BASIC CREA INTERQUILT

BASES CONCURS
TEMÀTICA DEL CONCURS:

Vacances d’estiu

TIPUS DE PROJECTE:
Es pot participar en el concurs amb qualsevol tipus de manualitat on s’hagin utilitzat
tècniques de scrapbook, per exemple: una targeta, un punt de llibre, una caixa, un
àlbum, un marc de fotos,... amb la condició que s’ajusti a la temàtica del concurs, i que
s’hagi fet servir en el projecte com a mínim un producte de la marca Toga i/o Basic
Crea.

BASES DEL CONCURS:
1. El concurs està obert a tots/es els/les participants nacionals i internacionals.
2. La participació pot ser individual o col∙lectiva.
3. Les categories dels premis són:
1r premi
2n premi
3r premi
4. Tots els projectes participants hauran de portar una etiqueta amb les dades
completes del projecte i del participant.
5. A tots els projectes participants s’haurà hagut de fer servir com a mínim un
producte de la marca Toga i/o Basic Crea.
6. Cada participant podrà presentar un màxim de dos projectes.
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7. No es podrà participar amb un projecte que ja hagi estat premiat en un altre
concurs dins el territori nacional.
8. Cap dels projectes participants al Saló podrà tenir un valor superior als 1.000 €.

PROCES D’INSCRIPCIÓ
1. Caldrà enviar la fulla d’inscripció en el concurs al mail info@interquilt.cat,
juntament amb una fotografia del projecte o bé un esbós del projecte que es
presentarà al concurs.
2. Una vegada rebuda la fulla d’inscripció i revisada la fotografia/projecte del
treball participant, Interquilt enviarà un mail de resposta acceptant o declinant
la inscripció.
En cas d’acceptació de la participació, en el mail es facilitarà un número
d’inscripció al concurs, que s’haurà d’adjuntar en el projecte, així com a
l’embalatge amb que s’enviarà el projecte.
3. L’enviament del projecte participant serà a càrrec de cada participant.
4. Els projectes acceptats al concurs, caldrà enviar‐los o portar‐los en al Palau de
Fires de Girona entre el 5 i el 8 d’octubre de 2015:
PALAU DE FIRES DE GIRONA
CONCURS DE SCRAPBOOK SALÓ INTERQUILT
Passeig de la Devesa, 34 – 36
17001 Girona
Horari: de 8.00 a 17.00 h
5. Tots els projectes rebuts després d’aquestes dates no estaran inclosos en el
concurs i es retornaran al seu autor/a al seu càrrec.
6. El retorn dels projectes s’efectuarà per la mateixa agència de transport i a la
mateixa adreça d’enviament en un termini no superior a 10 dies una vegada
finalitzat el Saló Interquilt, i anirà a càrrec de cada participant.
També es podrà recollir el projecte personalment en el Saló Interquilt ubicat a la
carpa annexa al Palau de Fires de Girona, el dia 12 d’octubre de 2015 entre les
19.00 i les 21.00h.
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CONDICIONS DE REPRODUCCIÓ DE L’OBRA
BASIC CREA i INTERQUILT tindran dret a la reproducció total o parcial de qualsevol
material visual de l’obra exposada. Per a qualsevol altre tipus de reproducció es
sol∙licitarà el consentiment exprés del autor/a o autors/es de l’obra.
Els autors/es dels projectes seleccionats autoritzen expressament a Basic Crea i
Interquilt a utilitzar les fotos enviades pel seu ús en qualsevol mitjà. BASIC CREA i
INTERQUILT es comprometen a incloure el nom del projecte i el seu autor/a.

EMBALATGE I ENVIAMENT
Tots els projectes hauran de ser embalats de manera que es puguin enviar per correu o
missatgeria dins d’una caixa o paquet que serà reutilitzat en el transport de retorn. És
responsabilitat de l’autor posar una etiqueta amb totes les dades de l’enviament a
l’interior del paquet que serà utilitzada en el transport de retorn.
L’organització no respondrà dels danys causats per un embalatge defectuós i/o
inapropiat.

JURAT
La valoració de tots els projectes presentats serà mitjançant votació popular. A cada
visitant del Saló se li farà entrega d’una butlleta, per tal que pugui valorar els projectes
participants en el concurs.
Tots els projectes exposats seran anònims i estaran identificats únicament amb un
número.
El diumenge 11 d’octubre, després del tancament de la fira al públic, es farà el
recompte dels vots i es comunicarà el resultat, via telefònica, als guanyadors del
concurs.
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PREMIS
Els premis pels guanyadors/es del concurs seran els següents:
1r premi:
2n premi:
3r premi:

Enquadernadora Bind It All de Zutter
Col∙lecció completa Toga, papers i decoracions
Planner Hello Beautiful de Heidi Swapp

En el cas que cap obra s’ajusti a alguna de les categories, aquesta categoria quedarà
deserta.

ENTREGA DE PREMIS:
L’entrega de premis es celebrarà el dilluns 12 d’octubre dins de les instal∙lacions del
SALÓ INTERQUILT.
Si el premi no és recollit durant la convocatòria serà entregat al guanyador/a
posteriorment.

ACEPTACIÓ DE LES BASES DE PARTICIPACIÓ:
La participació en el concurs implica l’acceptació incondicional de totes les disposicions
contingudes en les presents bases.
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