FITXA D’INSCRIPCIÓ 2018
Nom
________________________________
Cognoms
________________________________
Domicili
________________________________
Codi Postal
________________________________
Població
________________________________
Telèfon / Fax
________________________________
Email
________________________________
NIF
________________________________
Títol
________________________________
Mesures

1er Premi 2017

________________________________

Ester Mateos Cózar
“Lluvia y viento”

Tècnica
________________________________
València, a

de

de 2018

________________________________
Signatura

PREMIS VICENTE HERNÁNDEZ 2018

Guillem de Castro, 79
46008 Valencia
fuvama@avaasaja.org

XX CONCURS DE PINTURA FUVAMA

96 380 46 06

AGRICULTURA I MEDI AMBIENT DE LA CV

BASES DEL CONCURS

Fundació Agricultura i Medi Ambient de la CV
1| Les obres que es presenten han de ser originals.

8| Les obres premiades quedaran en propietat de la

Luís Armand Buendía

No s´admetran obres premiades en qualsevol altre
certamen.

Fundació Agricultura i Medi Ambient de la Comunitat
Valenciana, i passaran a formar part de l´exposició
permanent que la mateixa té en la seua seu.

Director Departament de Pintura de la UPV

2| Cada autor podrà presentar un màxim de dos obres

en tècnica lliure. El tema a plasmar ha de ser agricul‐
tura i medi ambient.

La decisió del Jurat es farà pública en el mes de juny
de 2018.

3| No s´admetran llençons amb unes dimensions

10| Les obres seleccionades pel jurat en este concurs

menors de 65 x 50 cm., ni majors de 116 x 89 cm.
Les obres hauran d´anar sense signar.

formaran part de l´exposició, que tindrà lloc la segona
quincena de juny, en el Saló d´Actes d’AVA‐ASAJA,
carrer Guillem de Castro 79, de València. La menciona‐
da exposició es podrà visitar en horari de 9 a 14 hores,
de dilluns a divendres.

4| El termini de presentació d´obres és del 21 de maig

al 1 de juny del 2018, de dilluns a divendres, en horari
de 9 a 14 hores.

9|

Celestino Recatalá Rico
President d’AGROMAS

Cristóbal Aguado Laza
President d’AVA‐ASAJA

Bernardo Ferrer Ferrer
President de FUVAMA
13| L´organització del concurs no es fa responsable del
robatori, pèrdua, o danys de les obres presentades a
concurs, mentres estes estiguen en possessió de la
Fundació.

11| Totes les obres no premiades hauran de ser retira‐
5| Les obres s´entregaran en la seu de la Fundació
Agricultura i Medi Ambient de la Comunitat Valencia‐
na, carrer de Guillem de Castro 79, de València.

des, presentant el resguard d´inscripció, en la seu de la
Fundació del 2 al 13 de juliol de 2018. Una vegada ven‐
çut el termini establit, les obres passaran a disposició
de FUVAMA.

EL FET DE CONCURSAR SUPOSA L’ACCEPTACIÓ
PLENA D’ESTES BASES

6| A més del butlletí d´inscripció, s´adjuntarà una foto

a color de l´obra presentada.
7| Els premis estan establits amb una dotació econò‐
mica de:
1.500 euros per al primer premi.
1.000 euros per al segon premi.

Els autors premiats rebran un guardó.

AGRICULTURA I MEDI AMBIENT FUVAMA

12| El jurat està compost per:

Alex Alemany Castellà
Pintor
Felipe Santamans
Pintor
Gerardo Stübing
President del Círculo de Bellas Artes de Valencia

CONCURS VICENTE HERNÁNDEZ DE PINTURA

