
BASES PREMIOS PRIVADOS DO II CONCURSO DE PINTURA RÁPIDA

1. TEMA / TÉCNICA: 

A temática está por determinar. Técnica e estilo libres. 

2. SOPORTE / INSCRICIÓN: 

Un único soporte por participante, montado sobre bastidor ou calquera estrutura ríxida. As 
dimensións non superarán os 120 cm. no seu lado máis longo. 

Poderán participar todas aquelas persoas maiores de idade que formalicen a súa 
inscrición (gratuíta) o día do concurso no Centro Municipal Ángel Valente 9:00 e 9:45 
horas. 

Habilitarase o correo electrónico concursopintura@ourensecultura,com para a 
p re insc r i c i ón on l i ne cub r indo o fo rmu la r i o d i spos to na páx ina web : 
www.ourensecultura.com 

A competición, durante o sábado 14 de maio, realizarase calisquer sexan as 
circunstancias climatolóxicas. 

3. PRESENTACIÓN: 

Os concursantes deberán presentarse no Centro Municipal Ángel Valente entre 9:00 e 
10:00 horas para a numeración e selado dos soportes. Os traballos serán realizados in 
situ. 

As obras entregaranse de 16:00 a 17:00 horas no lugar da presentación, onde serán 
expostas até as 20:00 horas sobre o seu cabalete. As obras só se poderán asinar logo da 
cerimonia de entrega de premios, sendo rexeitadas aquelas que incumpran este apartado. 
Os participantes serán responsables da recollida de todos os residuos xerados durante o 
desenvolvemento do Concurso. 

4. XURADO: 

O xurado de cualificación, tras unha primeira selección, valorará as obras 
preseleccionadas. O veredito emitirase o sábado 14 de maio e será inapelable. 

Este xurado estará composto por membros de organización. 

5. EXPOSICIÓN: 

Realizarase unha exposición coas obras no Centro Municipal José Ángel Valente de 18:00 
ás 20:00 horas do propio día do concurso.

Os traballos seleccionados cuxos autores así o autoricen, poderán ser adquiridos polo 
público visitante durante a exposición, polo que na parte posterior deberán achegar a 
seguinte información: Nome completo do autor, técnica, prezo e teléfono de contacto para 
a venda. 



A organización ocuparase da conservación das obras, pero non se fará responsable da 
perda, dano ou extravío durante a duración do concurso, incluíndo a exposición. Os 
traballos seleccionados deberán ser retirados o mesmo día entre as 20:30 e as 21:30 
horas. A organización resérvase o dereito de facer cambios, tomar a iniciativa e resolver 
calquera caso non previsto nestas bases. A participación neste concurso supón a total 
aceptación das bases e a renuncia a calquera reclamación. 

6. PREMIOS: 

PREMIO SÉNIOR

Premio Local “LADDO”: 400€

Este premio cederá a obra a LADDO.es.

PREMIO JUNIOR:

Premio Júnior Modalidade A (de 10 a 13 anos): Material de pintura cortesía de Arte Pérez.

Premio Júnior Modalidade B (de 14 a 17 anos): Curso de formación cortesía de O 
CABALO FOSFORITO. 

7. CRITERIOS DE AVALIACIÓN: 

O xurado pode avaliar as obras presentadas nas seguintes consideracións, aínda que non 
necesariamente por esta orde: 

1. Orixinalidade da obra  
2. Calidade técnica  
3. Calidade artística 

9. CONSULTAS: 

Durante o prazo de inscrición que determina o calendario de convocatoria, porase a 
disposición dos participantes o seguinte enderezo de correo electrónico, onde poderán 
enviar as consultas que consideren axeitadas: concursopintura@ourense.es 

http://LADDO.es

