BASES CONCURS LOGOTIP 75È ANIVERSARI SÍCORIS CLUB
Amb motiu del 75è aniversari del Sícoris Club (1947-2022) convoquem un CONCURS PER AL
LOGOTIP COMMEMORATIU d’aquesta celebració:

1. OBJECTE
1.1 Realització d’un logotip per a la commemoració del 75è aniversari del club, destinat a ser
la imatge institucional i corporativa que l’identifiqui i que sigui representativa del mateix
en totes les seves manifestacions, a través del web, xarxes socials, cartells,
merchandising, exposicions i altres suports gràfics o audiovisuals.
2.
2.1
2.2
2.3

PARTICIPANTS
Hi podrà participar qualsevol persona major de 18 anys.
Les propostes es realitzaran de manera individual.
Cada participant pot presentar totes les propostes que vulgui.

3. CONDICIONS TÈCNIQUES
3.1 El disseny del logotip ha de ser original i inèdit, sent l'autor responsable de les accions i
responsabilitats que es puguin derivar de l'incompliment d'alguna de les normes
esmentades en aquestes bases. Els participants garanteixen que el logotip és fruit de la
seva creativitat personal i que no s'han infringit els drets d'autor d'altres persones. Els
guanyadors es fan responsables de les reclamacions que puguin sorgir en relació amb
l'originalitat, similitud o còpies parcials dels treballs presentats.
3.2 La tècnica serà lliure, tenint en compte que el logotip ha de poder ser reproduït
posteriorment en diferents suports i materials. És important tenir en compte que el
logotip s'haurà d'aplicar a diferents formats tan impresos com online de manera que el
disseny ha de permetre la seva adaptació a aquests formats. Es valorarà la presentació
de diverses versions que s'adaptin a diverses necessitats.
3.3 Hi ha elecció lliure de colors i elements, però s’ha de tindre en compte que el logotip del
75è aniversari conviurà en proximitat amb l’escut del club si bé aquest no hi apareix en
la proposta presentada.
3.4 S’enviarà en suport digital, preferiblement en format vectorial escalable (.ai, .svg, .pdf,
.eps). Si s’envia en un format amb resolució fixa ( .psd, .png, .jpg, .tiff), haurà d’utilitzar-se
una mida mínima de 3.000 píxels de llarg o ample. Es demana la resolució més gran
possible.
3.5 La tipografia haurà d’enviar-se traçada o amb descripció tècnica (font, mida, color).
3.6 S’exclouran tots aquells logotips que tinguin connotacions sexistes, xenòfobes, racistes,
homòfobes o ofensives envers persones o institucions.

4. PRESENTACIÓ DELS TREBALLS
4.1 Termini de presentació: el termini per presentar les propostes finalitza el dia 30 de
novembre del 2021.
4.2 Les propostes s’enviaran a l’adreça de correu habilitada pel concurs:

75aniversari@sicorisclub.com
4.3 A l’assumpte del correu s’indicarà “Concurs Logotip” i el correu haurà d’incloure un
document en format word o pdf amb les següents dades:





Títol o lema del logotip
Nom i cognoms de l'autor
Telèfon de contacte
E-mail de contacte

4.4 Per tal de garantir l’anonimat, la persona que rep els dissenys remetrà un correu
electrònic de confirmació amb la recepció de cada treball, assignant a cada candidat un
nombre de participació. Al seu torn enviarà els dissenys al jurat, només identificats amb
el número. Una vegada que el jurat hagi emès el seu veredicte, es relacionarà cada
disseny amb el seu autor i se'ls comunicarà la decisió. El guanyador tindrà 5 dies
laborables des de l’enviament de la decisió per efectuar l’acceptació del premi.
5. PROPIETAT INTEL·LECTUAL I DRETS DE REPRODUCCIÓ
5.1 La propietat dels dissenys premiats és dels seus autors. La totalitat dels drets derivats de
l’opció guanyadora serà propietat del Sícoris Club, sense perjudici de la reserva dels drets
irrenunciables que la legislació sobre propietat intel·lectual reconegui al seu autor/a. En
tot cas, l’autor/a de la idea premiada cedeix en exclusiva, al Sícoris Club, sense límit de
temps i per a tots els països del món, tots els drets d’explotació del disseny presents i
futurs en qualsevol suport conegut o que es pugui inventar en un futur, incloent-hi a
títol d’exemple i no exhaustiu els drets de modificació, impressió, publicació, difusió i
comunicació per a qualsevol procediment i modalitat, en qualsevol suport i les vegades
que es consideri necessari per als fins previstos en les presents bases.
5.2 El Sícoris Club es reserva el dret de reproducció mitjançant els formats a través dels
mitjans que consideri oportuns, el dret a modificar el logotip per tal d'optimitza-lo per a
la posterior impressió, el d'adaptar el logotip quan les característiques, el material o
l'objecte sobre el qual s’ha de reproduir no permetin fer-ho de manera satisfactòria i el
de fer ús per separat dels elements del logotip. També es reserva el dret de sol·licitar als
autors les modificacions necessàries.

6. JURAT SELECCIONADOR I VOTACIÓ DE LES PROPOSTES
6.1 Estarà format per persones coneixedores del món del disseny i properes al club, així com
per membres de la junta i departament de comunicació del Sícoris Club. La decisió del
jurat serà comunicada primer personalment als seleccionats i posteriorment a través de
la pàgina web i xarxes socials del club durant el mes de desembre.
6.2 El jurat pot declarar el premi desert si considera que cap proposta compleix amb els
requisits adequats.
7. PREMIS
7.1 El Sícoris Club concedirà un únic premi de 400€ (premi sotmès a les retencions legals
establertes) al guanyador del concurs i el seu disseny serà l'utilitzat en totes les accions
relacionades amb l'aniversari.
7.2 A més del premi, es farà esment a tres finalistes, que es publicaran al web i xarxes socials
del Sícoris Club i formaran part de l'exposició sobre la història del club.
8. ACCEPTACIÓ DE LES BASES
8.1 La participació en aquest concurs suposa el coneixement i l'acceptació total de les
presents bases per part dels participants.
8.2 Tot cas no previst en les presents bases serà resolt pel jurat, comunicant-se a cada
participant tal decisió.
8.3 El primer premi es pot declarar desert si cap proposta aconseguís la qualitat o s'ajustés a
expressar els continguts desitjats; en aquest cas el Sícoris Club encarregarà lliurement el
logotip a la persona/empresa que vulgui, hagi o no participat en el concurs. Els finalistes,
però, s'atorgaran en qualsevol cas.
8.4 El Sícoris Club no assumeix cap responsabilitat sobre possibles errors de transcripció
d'aquestes bases.

Normativa protecció de dades
Accepto la recollida de la informació de les meves dades a l’hora de fer la inscripció amb conformitat amb el
Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consejo de 27 d’abril de 2016 i el Real Decret-llei 5/2018 de
27 de juliol.
Les dades personals que es facilitin s’incorporaran a un fitxer creat sota la responsabilitat Sícoris Club amb la
finalitat de dur a terme la valoració de les dades recollides i la comunicació pel concurs LOGOTIP 75È
ANIVERSARI SÍCORIS CLUB. En qualsevol cas, podrà exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i
oposició per escrit, dirigint un correu electrònic a protecciodades@sicorisclub.com

