Concurs de logotip

CONCURS DE LOGOTIP DEL 5è ANIVERSARI DELS CASTELLERS DEL PRAT
La Colla de Castellers del Prat proposa un concurs obert a tots els membres de la colla per a triar el logotip del 5è aniversari de la
nostra colla.
Les propostes rebudes es recolliran dins el termini establert en les bases del concurs. Després d'una primera tria per part d'un equip
de dissenyadors de la colla, el guanyador/a s’escollirà mitjançant una votació telemàtica entre els nostres associats/des.
Bases:
1. L’objectiu de la convocatòria és trobar un logotip per a la celebració dels 5 anys de la formació de la colla. Aquest logotip ha de
respondre al que cadascú/na compren com el món casteller i els valors culturals i socials de la nostra entitat (Castellers el Prat
de Llobregat) tot jugant amb la temática del 5è.
2. Podran participar en el concurs tots els membres de la colla i simpatitzants d’aquesta sense límit d’edat, presentant idees pròpies,
inèdites i originals que complexin l’objectiu del concurs.
3. Cada participant podrà presentar un màxim de dues propostes.
4. El termini de presentació serà fins el 31 de març. Del 1 al 5 d’abril és farà la primera tria. La votació telemàtica serà del 5 al 10
d’abril i el guanyador s’anunciarà el dia 12 durant l’assaig.
5. Les propostes hauran de contenir els colors dels diferents logotips de la colla: blau, negre, blanc i vermell. Cal esmentar que no
necessàriament s’han d’incorporar els 4 colors, sinó que el/s color/s a usar han d’estar dins aquesta gamma.
6. La proposta de logotip ha de respodre a l’objectiu especificat en el punt 1.
7. Serà exclosa del concurs qualsevol proposta que tingui alguna de les següents característiques:
- Ser entregada fora del termini establert
- No complir alguna de les Condicions establertes en les presents bases
- Presentar contradiccions essencials, inexactituds o aspectes incomprensibles
- No ajustar-se a les dates de presentació del concurs
- Presentar-se una mateixa persona més de dues propostes
- Totes aquelles propostes que entrin en conflictivitat amb els valors de la colla
Els treballs exclosos seran comunicats de la forma pertinent així com les raons de la seva exclusió.
8. Els dissenys proposats s’enviaran a l’adreça electrònica 5eaniversari@gmail.com assenyalant amb l’assumpte “Concurs logotip
5è aniversari”.
En el correu hi haurà les dades de contacte del participant (nom complet, edat, correu electrònic, i telèfon).
S’haurà de presentar una Imatge en format digital amb un format en alta resolució, en el cas de ser una il·lustració, s’haurà d’entregar
l’original.
En cas de ser una il·lustració, l’alta dificultat en la digitalització serà considerat motiu d’exclusió
9. En votar s’haurà de tenir en compte:
- l’originalitat i creativitat del disseny
- El que representa l’entitat en el disseny
- Les possibilitats del disseny a ser aplicat en diferents formats de comunicació de l’entitat.
- La facilitat d’identificació i lectura
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10. Un cop finalitzada la votació i s’hagi seleccionat la proposata guanyadora se li comunicarà al guanyador via correu electrònic.
11. El guanyador del concurs rebrà un lot de productes de la colla com a premi.
12. La totalitat dels drets derivats de la idea guanyadora serà propietat de l’autor/a, però en cedirà en exclusiva tots els drets
d’explotació del disseny a Castellers del Prat sense límit de temps i podrà realitzar qualsevol publicació, en qualsevol mitjà, material i
suport present i futur i/o exposar-lo segons cregui oportú sense cap remuneració econòmica.
13. Els participants eximeixen a l’organització de qualsevol resposabilitat que derivi del plagi o qualsevol altra transgressió que
qualsevol altra persona pugui realitzar.
14. Qualsevol consulta que es vulgui realitzar sobre la interpretació de les bases o sobre qualsevol dubte que la seva lectura hagi
pogut generar serà atesa pels canals habituals de comunicació de la colla: WhatsApp o e-mail de la colla.
15. El logotip guanyador s’adaptarà parcial o substancialment, si és necessari, a les necessitats de la colla.
16. La participació en aquest concurs comportarà l’acceptació de totes les bases establertes en aquest document.

