
BASES DEL CONCURS DE PINTURA RÀPIDA “SITGES GASTRONOMIA FANTÀSTICA” 2016 
 

 

Tema i tècnica: El tema ha de vincular 

Sitges, la gastronomia i el món fantàstic i de 

ciència ficció. La tècnica pictòrica és lliure. 

 

Format i presentació: La mida de les 

pintures haurà de ser superior a 65 x 54 

cm (15F) i inferior a 130 x 97 cm (60 F). 

Les obres no podran estar emmarcades. 

 

Obres i identificació: Les teles es segellaran 

al Gremi d’Hostaleria de Sitges (C/Salvador 

Olivella Local 73) de 9 a 10h del dissabte 8 

d’octubre i s’entregaran al mateix lloc, un 

cop finalitzades, de 18 a 19h.  

Només es podrà presentar una tela per 

participant. 

 

Inscripció: La inscripció és de 15€ per 

persona i s’abonarà en el mateix moment 

de segellar la tela, on també s’hi deixaran 

les dades de contacte per comunicar la 

decisió del jurat així com d’altres possibles 

notificacions. 

 

Jurat: El jurat estarà format per un membre 

dels Festival Internacional de Cinema de 

Catalunya, un artista local i un membre del 

Gremi d’Hostaleria de Sitges. Estarà facultat 

per declarar desert qualsevol dels premis i 

per resoldre  qualsevol  contingència  no  

prevista en aquestes bases. El veredicte 

serà inapel·lable. 

 

Elecció dels guanyadors: Es durà a terme el 

dimecres 2 de novembre, un cop finalitzat 
el Tasta Sitges. 
L’Acta del resultat es publicarà a la web 
del Club de Tast  
www.clubdetast-sitges.com  

Exposició: Les obres presentades seran 

exposades del 10 al 31 d’octubre al Hotel Estela 

Barcelona. Els organitzadors posaran el màxim 

d'interès en la conservació de les obres 

acceptades per al concurs, però no respondran 

dels danys o pèrdues que es puguin produir 

mentre aquelles estiguin en el seu poder. 
 

Retorn   de   les   obres   no   premiades:  Les 

obres no premiades podran ser recollides a 

l’Hotel Estela del 1 al 6 de novembre.  Les  obres  

que  no  hagin  estat  retirades abans del 7 de 

novembre quedaran en propietat del Club de 

Tast. 

Les tres obres guanyadores passaran a ser 

propietat del Club automàticament. 

 

Consideracions generals: 
· La participació en aquest Concurs suposa 

l’acceptació íntegra d’aquestes bases. 

 

Premis: 
 

· Primer  premi, consistent en 500 euros.  

· Segon  premi, un pack d’una estada gratuïta 

d’una nit en règim AD en un dels Hotels 

membres del Club així com un sopar en un dels 

restaurants membres, tot per a dues persones. 

· Tercer  premi, un sopar per a dues persones en 

un dels restaurants membres del Club. 

 

 

 

 


