BASES DEL CONCURS
L’ASSOCIACIÓ ESTIMEM LES ERMITES DE BLANES, entitat sense ànim de
lucre, amb seu a Blanes, c/ Nou, 22 , per mitjà del present anunci convoca un concurs
de disseny del logotip de l’esmentada associació tal i com queda expressat a les
següents bases:
BASES
PRIMERA.- El concurs té per objectiu la creació i desenvolupament tècnic d’un
logotip que identifiqui l’Associació Estimem les ermites de Blanes i representi la seva
finalitat de preservar i conservar aquest patrimoni arquitectònic cultural blanenc.
SEGONA.- Les bases del concurs es publicaran a la web de la Parròquia Santa Maria
de Blanes www.blandaecclessia.org
TERCERA.- El concurs és obert, estant dirigit sense cap tipus de limitació, tant a
estudiants de disseny, artistes plàstics, com a professionals del disseny gràfic.
Per a poder-hi participar s’haurà d’omplir una fulla d’inscripció, que inclourà una
declaració jurada sobre el caràcter inèdit del treball. La fulla d’inscripció serà facilitada
a la seu de l’Associació Estimem les ermites de Blanes o podrà descarregar-se a la web
www.blandaecclessia.org .
QUARTA.- La fulla d’inscripció s’introduirà en un sobre convenientment tancat, fins al
moment de la seva obertura una vegada resolt el concurs, i en el que s’hi faci constar el
mateix pseudònim amb el què s’hagi identificat el treball.
CINQUENA.- Alhora de fer el disseny, s’ha de tenir en compte que el logotip escollit
es podrà reproduir en tres mides: 2x2 cm., 5x5 cm. i 10x10 cm. Aquest fet no ha de
suposar que l’aspecte del logotip hagi de ser quadrat.
El material es podrà lliurar de dues maneres:
Un suport rígid DIN A4 (cartó ploma o cartolina) amb dues versions del logotip. Una a
color i una altra versió del mateix en blanc i negre.
En CD amb les dues versions color i B/N en format digital PDF que permeti la
manipulació vectorial amb els programes de disseny actuals (Illustrator, Freehand,
Corel...), per tant excloent formats de imatges com BMP, JPEG, GIF, TIFFF, etc.
El logotip podrà ser en quadricomia (CMYK) o tintes planes.
SISENA.- Els treballs, que hauran de ser originals, s’hauran de lliurar abans del dia 30
de gener, a les 19 hores a la seu de l’Associació Estimem les ermites de Blanes o a
l’adreça C/ Nou, 22, 17300 de Blanes. Els treballs lliurats fora de termini no seran
admesos.
SETENA.- El premi únic serà la utilització del disseny guanyador per a les finalitats
expressades en el primer punt d’aquestes bases. Tanmateix es donarà a conèixer de
manera pública el nom del participant guanyador.
VUITENA.- El premi podrà quedar desert si els treballs presentats no responen al nivell
exigit o a la imatge desitjada, a judici, del pertinent Jurat. El guanyador deixarà de ser-

ho si es comprovés que el treball no fos inèdit i, per tant, absolutament original o es
plantegessin reclamacions fundades sobre la seva autoria.
NOVENA.- El Jurat estarà format pels membres que composen la Junta Directiva de
l’Associació Estimem les ermites de Blanes, el qual, en convocatòria i votació secreta
decidirà sobre el treball guanyador. La Junta podrà comptar amb tècnics i experts en
matèria de disseny gràfic que concorreran a la sessió amb veu, però sense vot. El
resultat es donarà a conèixer dins dels dos mesos següents a la finalització del
lliurament de treballs, al local social, rectoria de Blanes, i a la pàgina web
www.blandaecclessia.org .
DESENA .- Els treballs presentats que no hagin obtingut el premi, seran retornats de
manera íntegra als autors dels mateixos, que podran recollir-los al local social de
l’entitat en un termini màxim de sis mesos des de la resolució del concurs.
ONZENA.- El treball guanyador passarà a ser de la propietat de l’Associació Estimem
les ermites de Blanes, cedint automàticament, per aquest sol fet tots els drets derivats de
l’ús i explotació dels dissenys, dibuixos, i qualsevol altre material contingut en suports
gràfics, maquetes etc., que s’hagin realitzat o precisat. Aquesta cessió es realitza sense
cap tipus de limitació i als efectes de l’explotació i utilització dels dissenys, en
qualsevol classe de suport gràfic i publicitari que s’estimi oportú.

A Blanes, a 23 d’octubre de 2009

INSCRIPCIÓ
CONCURS LOGOTIP ASSOCIACIÓ ESTIMEM LES ERMITES DE BLANES
C/ Nou, 22 – 17.300 – Blanes (Girona)
Tel. 972330574 www.blandaecclessia.org
Pseudònim:
Nom i cognoms de l’autor:

DNI – NIF (adjuntar fotocòpia)

Professió:

Domicili:

Localitat:
CP:
Telèfon
e-mail:
Declaro que la proposta que presento és original i inèdita i no ha sigut premiada a cap
altre concurs

Data i signatura :

enviament

