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Konkursai

FRANCISCO MANTECON plakato dizaino konkursas
Atgal »

9-ąjį kartą skelbiamas FRANCISCO MANTECON plakato dizaino konkursas 
 
DALYVIAI 
Šis konkursas yra atviras kiekvienam, kas gali pateikti projektus asmeniškai bei grupėmis.
 
DARBAI 
Originalios darbų kopijos, kurios privalo būti pateiktos anksčiau nepublikuotos ar išsiųstos (jei dalyviai pageidautų, remsimes pristatytais
įrašais) į Bodegas Terras Gauda ofisus O Rosal (Galicija, Ispanija). Visi dalyviai turi pateikti du darbų formatus: 
- Įrašytus į CD ar disketę (kompiuteriui perskaitomu formatu); 
- Atspausdintus ir priklijuotus prie peršviečiamos kortelės, tinkamai apsaugoti ir 50x70 cm dydžio. 

Galite naudoti bet kurią fotografijos, tapybos ar kompiuterizuota technika atliktas formas. Išskirtiniais atvejais darbų originalai, kurie buvo
atlikti naudojant tapybos technologijas (aliejus, akvarelė, guašas, pastelė ir t.t.), bus priimti be kompiuterinio formato. 
Kiekvienas dalyvis turi teisę pristatyti ne daugiau kaip du darbus. 
Dalyvis gali kurti laisvai pasirinkta tematika, tačiau būtų idealu, jei atsižvelgtų į organizuojančios kompanijos principus, kurie susiję su įvairiais
Albariño, Terras Gauda ir Abadía de San Campio vynais. Palankiai įvertinsime darbus už kūrybiškai integruotą kompanijos logotipą į dizainą.
Jūsų pageidavimu Bodegas Terras Gauda pateiks dizaineriams vektorinę logotipo kopiją, kurią galite panaudoti vaizduodami produktus. Ši
informacija bus pasiekiama www.terrasgauda.com ir www.franciscomantecon.com 
 
PREZENTACIJA 
Darbai turi būti pristatyti autoriaus pseudominu užantspauduotame voke. Svarbu, kad toliau sekanti informacija būtų įtraukta: 
- Pilnas autoriaus vardas 
- Asmens tapatybę nustatančio dokumento kopija 
- Adresas, telefono numeris ir elektroninis paštas 
- Pasirašytą sutikimą su konkurso priimtomis taisyklėmis, kurią rasite: www.franciscomantecon.com. 
 
ADRESAS IR GALUTINĖ  DATA  
Darbus siųskite į Bodegas Terras Gauda, S. A., adresu: 
Carretera de Tui-A Guarda, km. 46, 
O Rosal - 36760 Pontevedra, 
Ispanija 

Iki 2010 metų rugsėjo 30 dienos, 6 valandos vakaro. 
Visi darbai, kurie turės rugsėjo 30 dienos iki 6 valandos po pusiaudieno antspaudą, bus priimti. 

SĄLYGOS 
Laimėtojų darbai ir visos atitinkamos teisės bus Bodegas Terras Gauda, S. A. nuosavybė, kaip rezervas liks teisė reprodukuoti finalistų darbus.
Visų į finalą nepatekusiųjų darbai liks organizatoriams, tačiau esant pageidavimui sugąžinti, kreipkitės mėnesio bėgyje nuo prizo laimėtojo
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Visų į finalą nepatekusiųjų darbai liks organizatoriams, tačiau esant pageidavimui sugąžinti, kreipkitės mėnesio bėgyje nuo prizo laimėtojo
paskelbimo datos adresu: comunicacion@terrasgauda.com. 

ŽIURI KOMISIJA 
Devintąjį kartą vyksiančio Francisco Mantecón Palakato Dizaino konkurso prizo žiuri komisijai vadovaus José Mª Fonseca Moretón, Bodegas
Terras Gauda pirmininkas ir papildomi nariai: 
- Pilar Barreiro Mosquera – Filologė  ir Francisco Mantecón našlė 
- Emilio Gil – Grafinio dizaino specialistas 
- Enrique Costas Rodríguez – Generalinis Bodegas Terras Gauda vadovas 
- Corina Porro Martínez - Vigo Uosto įgaliota prezidentė, Vigo uosto fondacijos atstovė 
- Agustín Quevedo – “Hola” žurnalo meno direktorius 
- Paulino Novo Folgueira – Filologas 
- Ángel Luis González – anksenio konkurso laimėtojas 
Teisėjų nuosprendžiu bus skelbiamas finalas, jie prisiima atsakomybę už bet kurios situacijos sprendimą, nepaminėtas šiose taisyklėse ir
sąlygose.

PRIZAI 
Terras Gauda Vyno daryklos suteiks šiuos prizus: 
Grand Prizo 10.000 eurų apdovanojimą laimėjusiam plakatui 
1-os garbingos vietos laimėtojas gaus 2.000 eurų apdovanojimą, kurį įsteigė Vigo uosto fondacija;. 
2-os garbingos vietos laimėtojas gaus 2.000 eurų vertės apdovanojimą 
Bus skiriamas Specialus atžymėjimas, kurio vertė 2.000 eurų 

Teisėjai pasilieka teisę nuspręsti nesuteikti apdovanojimų. Tokiu atveju, konkurso prizui skirta suma bus paaukota organizacijai, kuri remiantis
žiuri sprendimu, išskirtinai nusipelnė Galicijos visuomenei ir kultūrai. 

APDOVANOJIMŲ CEREMONIJA 
Žiuri sprendimu, apie įvykį bus paskelbtas pranešimas spaudoje iki 2010 metų gruodžio 31 dienos. Data ir vieta bus pranešta remiantis konkursą
laimėjusių dizainerių darbais ir paskelbta www.terrasgauda.com bei www.franciscomantecon.com internetinėse svetainėse. 

Norėdami gauti išsamesnę informacija, kreipkitės adresu: 
Bodegas Terras Gauda, S. A. 
Telefonas +0034 986 621 111 / +0034 981 227 200 
Fax + 0034 986 621 084 
E-mail: comunicacion@terrasgauda.com 

Į viršų   
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