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8. JURAT: El jurat es reunirà a finals de març de 2016 per elegir la millor proposta i 
estarà integrat pels següents membres,  
- 2 representants DO Tarragona 
- 1 representant de l’Escola d’Art i Disseny de Tarragona 
- 1 artista 
- 1 representant empresa patrocinadora 
 
El jurat pot declarar desert el premi si, segons el seu criteri, no s'ha presentat a concurs cap 
obra que compleixi els requisits de qualitat mínims, cas en el qual la DO Tarragona encarregarà 
el disseny a un professional. 
 
9. VALORACIÓ I VEREDICTE: Per tal de decidir el Concurs, el jurat tindrà en compte els 
següents criteris: 
• qualitat artística i originalitat 
• idoneïtat i expressivitat de la proposta com a cartell de la Fira del Vi de la DO Tarragona 
• distribució i maquetació de la informació en el programa 
El veredicte del jurat serà inapel·lable i implicarà la contractació del servei al guanyador del 
concurs. El veredicte es farà públic a través dels mitjans de comunicació i la web de la DO 
Tarragona. 
Totes les incidències i reclamacions que puguin presentar-se seran resoltes pel Jurat. 
 
10. ACCEPTACIÓ DE LES BASES: La participació en aquest concurs pressuposa l'acceptació 
d'aquestes bases. Els concursants es responsabilitzen totalment de la inexistència de drets de 
tercers en les obres presentades, així com de tota reclamació per drets d'imatge. 
 

Valls, febrer 2016 


