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7. TERMINI D’ADMISSIÓ
Les obres es lliuraran entre els dies 24 i 27 d’abril de 2018,
NIF

(vistos sense marc)
S’emmarcarà amb un llistó de 2 cm. màxim i el dibuix es
protegirà amb metacrilat o similar, mai vidre. No s’admetran
obres cobertes només amb metacrilat subjectat amb cargols
o pinces metàl·liques.

8.
faran públics el 2 de juliol de 2018 a les 12.00 hores, durant
l’acte públic de lliurament del premi.
b)L’exposició dels dibuixos estarà oberta entre els dies 2 i
29 de juliol de 2018.
Roc Boronat, núm. 116-126, -Espai A-0- de Barcelona.
L’horari és de dimarts a dissabte d’11.00 a 18.00 hores,
diumenge d’11.00 a 14.00 hores i dilluns tancat.
9.

4. EXPOSICIÓ ARTISTA PREMIAT
Coincidint amb les dades d’exposició de les obres
seleccionades pel jurat, l’artista guanyador tindrà l’oportunitat
d’exposar una mostra dels seus dibuixos recents.

fins

27

juliol

8

del 3 al 28 de
setembre de 2018.

5.

de participació per correu a la secretaria de la Fundació Ynglada-

6. LLIURAMENT
deixades
10.
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24 y 27 de abril de
8
8.
julio

2

8

2 29 de julio
8
de la Fundació Privada Vila Casas, calle Roc Boronat, núm.
116-126 -Espai A-0- de Barcelona. El horario es de martes
a sábado de 11.00 a 18.00 horas, domingo de 11.00 a 14.00 horas
y lunes cerrado.

9.
4. EXPOSICIÓN ARTISTA PREMIADO
Coincidiendo con las fechas de exposición de las obras
seleccionadas por el jurado, el artista ganador tendrá la
oportunidad de exponer una muestra de sus dibujos recientes.

hasta el 27 de julio de 2018.
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N.I.F.

(visto sin marco)
Se emmarcará con un listón de 2 cm. máximo y el dibujo se
protegerá con metacrilato o similar, nunca cristal. No se
admitirán obras cubiertas solamente con metacrilato sujeto
con tornillos o pinzas metálicas.

