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BASES DE PARTICIPACIÓ PER AL 

CIRCUIT CREART JOVE 
2016 

 
 
 
 
1. PARTICIPANTS I MODALITATS 
 
1.1   Podran participar tots aquells i aquelles joves que tinguen 

edats compreses entre els 14 i 35 anys i siguen residents a la 
comarca de la Safor. 

 
1.2  Cada participant podrà presentar com a màxim 2 obres que 

representen alguna de les següents branques del món artístic: 
 
Performance 
Pintura * 
Manualitats 
Art tèxtil 
Ceràmica 
Dibuix 
Escultura 
Literatura 
 

 
Fotografia 
Gravat 
Electrografia 
Infografia 
Grafit  
Curtmetratge 
Fotografia digital  
 

    * Pintura: per a obres de més de 1,5 x 1,5 metres, l’organització valorarà si 
és possible o no incloure-les al circuit del Creart Jove, per les dificultats que es 
poden presentar al transport. 
 
1.3 Donat el caràcter itinerant de l’exposició i per a preservar el 

més possible les obres, caldrà complir amb les següents 
condicions: 
 

• Les proteccions de les obres a exposar seran de materials 
que no puguen trencar-se fàcilment, tipus: plàstic, 
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metacrilat, pvc, etc. Totes les obres en format foto, cartó-
ploma, o paper, hauran de dur, necessàriament, la 
protecció de metacrilat per davant i tauler amb ganxo per a 
poder penjar-les per darrere. Aquestos seran requisits 
imprescindibles per a participar al Creart Jove. 

• Totes les obres que s’hagen de penjar portaran, 
necessàriament, ganxos o anelles per a poder-ho fer 
correctament i evitar caigudes. 

• Les obres caldrà portar-les amb un embalatge adequat on 
conste la seua identificació per a evitar desperfectes durant 
els diferents transports.  

• Les obres audiovisuals es presentaran, necessàriament, en 
CD, DVD i en format Avi, MP3 o Mp4. 

• Estes condicions seran comprovades per la comissió 
responsable del Creart, abans de la primera exposició. Si 
és el cas es demanarà a l’artista la solució del problema. 

 
1.4 Tant la tècnica a utilitzar com el tema, són de lliure elecció. 

1.5  També es podran presentar fotografies en format exclusivament 
digital que seran exposades a les pagines (Web i/o xarxes socials) 
del Calaix Jove. El format serà JPG i tindran una grandària mínima 
de 2MB i màxima de 5 MB. Prèvia autorització dels autors/es, 
l’organització podrà editar en paper les fotografies per exposar-les  
 
 
2. INSCRIPCIONS I OBRES D’ART 
 
2.1   Els i les participants hauran de presentar la inscripció de les 
obres d’art, al formulari amb l’enllaç: 
 
http://goo.gl/forms/NtOqQqXBShjSRxIw2 
 
Posteriorment, una vegada acceptades les obres, l’organització es 
posarà en contacte amb els i les artistes per a concretar el lloc de 
presentació de les mateixes.  
 
També hauran d’aportar la següent documentació: 
a) Fotocòpia del DNI, número de telèfon i correu electrònic. 
b) Fotografies (en digital) de les obres presentades al Circuit. 

http://goo.gl/forms/NtOqQqXBShjSRxIw2
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c) Fotografia (en digital) de l’artista per a incloure-la al catàleg de les 
obres.  
 
2.2 Condicions específiques per a la presentació de fotografies 
en format digital: NOVETAT 
 
Únicament s’admetran obres en format digital, exclusivament en 
format JPG. La inscripció serà on line al següent enllaç:   
 
http://goo.gl/forms/xNcPnQ4wmogEhjUc2 
 
I les obres s’enviaran al següent correu: 
creartjovesafor@gmail.com. Cal indicar Creart Jove digital 2016 a 
l’assumpte del correu i adjuntant els següents documents: 

• Les fotografies que es presenten: l’arxiu estarà en format JPG 
a 300 pp, i tindran una grandària mínima de 2MB i màxima de 
5 MB. 

 
2.3 El període d’inscripció serà fins el 31 d’agost de 2016. D’altra 
banda els i les artistes participants podran replegar les obres una 
vegada finalitzat el circuit. (Finals de desembre de 2016) 
                               
                                         
3. EXPOSICIONS 
 
3.1 *Grafitti* 
Els ajuntaments participants oferiran un espai “públic” (parets, 
murs...etc) on els artistes puguen realitzar la seua obra d’art.  
Els ajuntaments garantiran que aquest espai no es repintarà per 
damunt fins al 31 de desembre de  2016. 
 
3.2 *Curtmetratge* 
Els ajuntaments oferiran un espai “públic” (cine, teatre, casa 
cultura...etc) on poder projectar els curtmetratges durant el temps 
que dure l’exposició. 

http://goo.gl/forms/xNcPnQ4wmogEhjUc2
mailto:creartjovesafor@gmail.com
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3.4 *Totes les altres manifestacions artístiques indicades* 
Les exposicions tindran una durada de 10 dies com a mínim en un 
mateix municipi, l’espai en concret serà habilitat pel propi 
Ajuntament i serà al llarg del 2015. Cada municipi nomenarà una 
persona responsable de l’exposició. Oportunament es facilitarà el 
calendari de l’exposició on constaran les dates i els municipis 
acollidors de les obres. Cada poble replegarà les obres a l’immediat 
anterior en el temps assignat en la programació.  
 
4. CIRCUIT CREART JOVE 
 
Les exposicions seran itinerants entre els pobles que formen el 
Calaix Jove. 
 
S’elaborarà un “Catàleg d’artistes del Creart Jove” on apareixeran 
les fotos de les obres, de l’artista i les següents dades: 

• Nom i cognom de l’artista. 
• Nom de les obres. 
• Municipi. 
• Breu descripció o comentari de les obres (opcional) 
• Correu electrònic de l’artista (opcional) 

 
5. MÉS INFORMACIÓ 
 
5.1   Els Ajuntaments organitzadors es reserven el dret de publicar 
aquelles dades que es consideren d’interés per a la promoció dels 
participants, prèvia autorització d’ells i d’elles.  
 
5.2.  L’organització resoldrà totes les qüestions que puguen sorgir 
pel que fa a aquestes bases. 
 
5.3   Els participants han de cedir a l’organització del Circuit Creart 
Jove els drets d’imatge i d’explotació de les obres presentades al 
circuit, inclosa la comunicació pública a través d’Internet. 
L’organització només podrà utilitzar-les per a activitats unides al 
propi Circuit Creart Jove. 
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5.4. Tots els artistes que es presenten al Circuit Creart Jove, 
formaran part d’una base de dades propietat de l’organització, amb 
l’objectiu de potenciar el coneixement i la difusió dels joves artistes 
de la nostra comarca. 
 
5.5 El fet de la participació en el Circuit Creart Jove suposa la plena 
acceptació d’aquestes bases. 
 
Clàusula de Protecció de dades de caràcter personal A efectes del 
que estableix la Llei Orgànica 15/99 de 13 de desembre de 
Protecció de Dades de caràcter personal (LOPD), el Circuit Creat 
Jove informa als i les participants en l’exposició itinerant que 
incorporarà les seues dades personals en un fitxer de la seua 
propietat amb la finalitat de processar la consulta i proporcionar-li 
informació sobre convocatòries, serveis, ofertes i novetats que 
puguen ser del seu interès. Així mateix, els informen dels seus drets 
d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les seues dades de 
caràcter personal per internet i correu a l’adreça 
calaixjovesafor@gmail.com segons els termes establerts a la LOPD. 
Les dades esmentades anteriorment són obligatòries per a 
processar la consulta. 
 
 

mailto:calaixjovesafor@gmail.com

