II CONCURS D’ESCULTURA DE SSIBE
RECONEIXEMENT ALS NOSTRES JUBILATS/DES
Bases:
1. L’obra guanyadora del concurs serà l’obsequi als professionals que es jubilaran els
propers 3 anys, i podran ser escultures originals signades o bé rèpliques amb motlle,
variant formes, si cal, sobre una mateixa temàtica, també signades. Serà prorrogable a
anys posteriors per mutu acord (SSIBE i artista premiat).
2. Podran participar totes les persones físiques residents a Catalunya i que tinguin més de
18 anys.
3. Cada artista podrà presentar una sola obra, no premiada en altres concursos, amb
llibertat de procediments i materials, i de mida mínima de base (10x10x30 alçada) i
màxima de base (20x20x30 alçada).
4. L’artista s’ha d’inspirar en la imatge corporativa i la missió de SSIBE i l’obra final
presentada ha de permetre el fàcil reconeixement i identificació amb l’entitat, atesa
que la funció principal és ser el regal institucional dels professionals que han treballat
amb nosaltres.
5. Per a la selecció de les obres, entre els dies 15 de març i 15 de juny cada participant
remetrà un correu electrònic a comunicacio@ssibe.cat amb una fotografia en color, en
format digital de bona resolució, nom de l’artista, títol de l’obra, mida i tècniques
utilitzades.
De les obres enviades, el jurat en seleccionarà 10 a exposar i SSIBE comunicarà
l’acceptació als corresponents artistes abans del dia 18 de juny.
6. Els artistes seleccionats hauran d’enviar les obres, amb un embalatge reutilitzable,
abans del 21 de juny a l’adreça:
Serveis de Salut Integrats Baix Empordà
Unitat d’Atenció al Ciutadà i Comunicació
Edifici Fleming
C/ Hospital, 17-19
17230 Palamós

Cada artista haurà d’enviar l’obra seleccionada, acompanyada de la seva corresponent
fitxa tècnica en una etiqueta col·locada al dors de l’obra.
Les obres presentades s’exposaran a la Biblioteca de Palamós, i aquesta cuidarà de la
conservació de les obres presentades durant el temps d’exposició i no respondrà dels
danys que puguin patir aquestes per causes fortuïtes, força major, robatori, pèrdua,
extravio o qualsevol altra circumstància i en el temps entre la recepció i la retirada de
les obres.
Clausurada l’exposició, a partir del 4 de juliol, els artistes hauran de retirar,
inexcusablement, les obres exposades no premiades, en el termini de 10 dies hàbils, a
l’adreça on les han lliurat.
Els artistes que no hagin retirat les seves obres dins d’aquest termini, s’entendrà que
renuncien a la seva propietat i aquestes quedaran a lliure disposició de SSIBE.
Les despeses d’enviament i retirada de les obres, així com de les assegurances -qui
desitgi contractar-les-, seran sempre per compte del concursant.
7. La selecció de les obres i la concessió del premi l’efectuarà el jurat que es designi i la
decisió serà inapel·lable. L’obra guardonada rebrà la corresponent acreditació.
8. L’exposició de les obres finalistes estarà oberta al públic a la Biblioteca Lluís Barceló i
Bou de Palamós del 22 de juny al 3 de juliol en horari de dilluns a dissabte de 10 a 11h i
de dilluns a divendres de 16 a 20h. El lliurament del premi serà el dia 5 de juliol al matí,
essent obligatòria l’assistència de l’artista guardonat.
9. S’atorgarà un premi consistent en un Diploma i una gratificació de 2.000 euros.
10. SSIBE, AIE adquirirà els drets patrimonials, és a dir els drets d'explotació i gaudi
econòmic de l'obra guanyadora, tant els d'autorització com serien els drets de
divulgació, reproducció total o parcial, de distribució, de comunicació pública, de
transformació, de col·lecció i d'altres, com de remuneració com serien els de de
compensació per còpia privada, de retransmissió per xarxa en l'àmbit de la UE, per
actes de comunicació, per lloguer, i d'altres, amb la qual cosa quedarà facultada per
utilitzar i comercialitzar la imatge de l'obra premiada sense cap cost d'ús de drets per a
l’entitat i emprarà aquesta imatge com tingui com convenient. Per tant, ni l’autor, ni

cap altra persona no podran comercialitzar l'obra premiada sense autorització de
SSIBE, AIE.
11. El cost final per peça no pot superar 250 € la unitat (IVA inclòs), que anirà a càrrec de
SSIBE, AIE (10-15 unitats cada any). Les peces s’han d’entregar amb data límit 30 de
novembre de cada any.
L’artista guanyador es responsabilitza de la reproducció i/o realització de l’obra a
termini.
12. El fet de participar significa l’acceptació d’aquestes bases.
Més informació a www.ssibe.cat

