BASES CONCURS LOGOTIP I LEMA
250è ANIVERSARI FUNDACIÓ DES CASTELL
L'Ajuntament des Castell convoca el concurs de disseny d'un logotip i un lema destinats a
identificar les activitats que es desenvolupin amb motiu del 250è aniversari de la fundació
des Castell l'any 2021.
El concurs es regirà per les següents bases:
1- OBJECTE DEL CONCURS
Disseny d'un logotip i un lema destinats a ser la imatge representativa de les activitats que
amb motiu de la Commemoració del 250è aniversari de la Fundació des Castell l'any
2021, es desenvolupin per part de l'Ajuntament des Castell.
2- PARTICIPANTS
Podrà participar-hi tota persona física, major de setze anys que ho desitgi, qualsevol que
sigui el seu lloc d’origen o residència.
No podran participar membres del jurat ni persones que guardin parentiu de primer grau
amb aquells.
Cada participant podrà presentar un màxim de dues propostes, 2 per al logo i 2 per al
lema.
3- PROPOSTA
Els treballs consistiran en la presentació d'un logotip i d'un lema original i inèdit, que no
s'hagi presentat anteriorment a cap concurs.
El logotip consistirà en un element gràfic que identifiqui clarament el 250 Aniversari de la
Fundació des Castell i que transmeti alhora Tradició i Modernitat.
El lema consistirà en una frase que ens identifiqui com a municipi i la seva història.

a- Format
El logotip i lema proposats hauran de presentar-se en color i en blanc i negre.
Preferiblement, s'hauran d'utilitzar colors que siguin fàcils de traslladar a escala de grisos,
per a la realització posterior tant en color com en blanc i negre.
Es presentarà en format GIF, JPG o TIP amb una resolució mínima de 300 píxels
(recomanant la resolució més gran possible).
El lema es presentarà en català, castellà, anglès i francès.
Cada concursant adjuntarà un arxiu amb una breu explicació i la descripció de l'allò que
vol transmetre amb la seva obra.
b- Identificació
S'utilitzarà la següent nomenclatura per a denominar els diferents arxius que componen la
proposta:
DNI concursant_logoilema1_c. Presentació en color
DNI concursant_logoilema1_bn. Presentació en blanc i negre
En cas de presentar un segon treball, el nom dels arxius serà el següent:
DNI concursant_logoilema2_c. Presentació en color
DNI concursant_logoilema2_bn. Presentació en blanc i negre.
En el logotip no podrà figurar cap text, és a dir, serà només una representació gràfica o
simbòlica. No obstant això, podran incloure's alguns caràcters alfabètics o numèrics sense
que configurin cap text predefinit.
Juntament amb els arxius del logotip o logotips proposats, els concursants adjuntaran en
el mateix correu electrònic de presentació al concurs, la fitxa d'inscripció annexa al final
d'aquestes bases, adequadament emplenada i en format DOC, DOCX o PDF.
c- Presentació de projectes
Els dissenys de logotips i lemes es presentaran en suport digital via correu electrònic a la
següent adreça: cultura@aj-escastell.org.
S'admetran a concurs totes les obres que compleixin les presents bases i es presentin
abans del 29 de gener de 2021.
d- Criteris de valoració
El jurat valorarà:

* Identificació amb el poble des Castell
* Disseny innovador i creatiu
* Adaptabilitat a qualsevol suport de difusió (paper, cartes, targetes, cartells, correu
electrònic, pàgina web, etc.)
4- EL JURAT
El jurat estarà integrat per tres persones relacionades amb les arts i l’ens organitzador, i
es donaran a conèixer oportunament.
El veredicte serà inapel·lable i no s'acceptaran instàncies ni al·legacions sobre aquest
tema.
La decisió del jurat s'adoptarà per majoria de vots emesos i serà inapel·lable.
La decisió del jurat es donarà a conèixer el 8 de febrer de 2021 mitjançant notificació via
correu electrònic al guanyador. Així mateix, la decisió del jurat es farà pública a través de
nota de premsa als mitjans de comunicació i difusió en la pàgina web de l'ajuntament.
5- PREMI
S'atorgarà un únic premi dotat en 800,00 € el qual es lliurarà al guanyador,
presencialment. El premi podrà ser declarat desert en cas que així ho determini el jurat.
Així mateix, es farà lliurament al guanyador d'una placa commemorativa del concurs en
les quals s'emprarà per primera vegada el logo i el lema al·lusius al 250 Aniversari de la
Fundació des Castell.
El lliurament de premis es realitzarà en un acte el dia 1 de març de 2021.
6- ANONIMAT
La secretària i responsable de la gestió del concurs es comprometrà, mitjançant
declaració jurada, a mantenir la confidencialitat de les dades registrades en les fitxes
d'inscripció i la seva correspondència amb els logotips presentats. Igualment vetllarà per
la integritat de la realització del concurs.
Amb la finalitat de garantir l'anonimat dels participants, la responsable del concurs
imprimirà i guardarà la informació aportada per cadascun dels participants en la fitxa
d'inscripció. Aquesta fitxa estarà lligada a un número de participació que s'afegirà als
arxius gràfics dels logotips.
La correspondència entre els números de les fitxes de participació i la dels arxius gràfics
serà una informació que només estarà en poder de la responsable de la gestió del
concurs, i s'aportarà al Jurat una vegada s'hagi dictaminat el concurs, juntament amb les
dades dels participants que figurin en la fitxa d'inscripció.

7- DRETS DE PROPIETAT
a- El guanyador del concurs, cedeix tots els drets en relació amb el treball realitzat i
presentat al concurs. D'aquesta forma l'ajuntament des Castell passarà a ser propietari de
tots els drets de propietat intel·lectual que poguessin correspondre-li en relació amb el
logo o el lema, així com el seu copyright.
De la mateixa forma se cedeixen els drets de manipulació, edició, exposició i reproducció.
b- La propietat, utilització i drets dels treballs guanyadors quedaran exclusivament
reservats a l'Ajuntament des Castell i a aquelles associacions o institucions als quals els
siguin cedits oficialment.
c- L'Ajuntament des Castell tindrà tots els drets sobre els treballs premiats que estimi
pertinents, la qual cosa suposa que els guanyadors renuncien expressament a la
inscripció al seu favor a través de terceres persones.
d- El guanyador és farà totalment responsable enfront de reclamacions que poguessin
sorgir de qualsevol naturalesa o que tercers poguessin fer respecte a l'originalitat,
semblances o còpies parcials dels treballs presentats.
8- ACCEPTACIÓ DE LES BASES
La participació en el concurs porta implícita l'acceptació de totes aquestes bases i la
decisió del jurat. Tot cas no previst en les presents bases serà resolt pel Jurat,
comunicant-se a cada participant tal decisió.

FITXA D'INSCRIPCIÓ
REPRESENTANT
NOM………………………………………………………………………………………….
COGNOMS………………………………………………………………………………….
DNI ………………………………….
DADES DE CONTACTE
ADREÇA…………………………………………………………………………………….
CIUTAT ………………………………….PROVÍNCIA …………………………………...
C.P. …………………………………….
TELÈFON …………………………….
CORREU ELECTRÒNIC ………………………………………………………………….
PRESENTA ELS SEGÜENTS DOCUMENTS
DNI concursant_logoilema1_c.
DNI concursant_logoilema1_ bn.
DNI concursant_logoilema2_c.
DNI concursant_logoilema2_bn.

