Bases concurs
Logotip 30è Aniversari

1. OBJECTE DE LA CONVOCATÒRIA
Aquestes bases tenen per objecte regir la convocatòria del concurs del logotip del 30è aniversari
de Castellers de Mollet. Aquest concurs és obert a totes les persones que hi vulguin participar,
ja siguin membres de Castellers de Mollet com si no.

2. REQUISITS QUE HAN DE REUNIR LES PERSONES BENEFICIÀRIES
Pot participar en el concurs tota persona física que ho desitgi, sempre que no hagi estat
implicada en la definició i/o preparació d’aquest concurs, o sigui membre del jurat que escollirà
el guanyador.
La participació en el concurs suposa l’acceptació íntegra d’aquestes bases, així com la submissió
expressa a les decisions interpretatives del jurat.

3. TEMA I REQUISITS PER A LA PARTICIPACIÓ AL CONCURS
No cal inscripció prèvia. L’entrega s’ha de fer al següent equipament, en horari de dilluns a
divendres de 9h a 21h, del 13 de desembre 2021 al 28 de Gener del 2022:
Centre Cívic l’Era
Carrer Cervantes 19-23
Mollet del Vallès 08100
En cas de voler enviar les propostes de logotips per correu ordinari, caldrà que es facin arribar a
la mateixa direcció, a l’atenció dels Castellers de Mollet.
La temàtica del logotip:
En les propostes presentades es valorarà que hi hagi una referència al 30è aniversari de
Castellers de Mollet i que s’inspiri en qualsevol aspecte relacionat amb l’activitat castellera.
També, que sigui un disseny modern i, alhora, coherent amb l’element tradicional i reforci els
valors del fet casteller. Es tindrà en compte la utilització del color de camisa dels Castellers de
Mollet (podeu trobar més detalls a l’enllaç: http://www.castellersdemollet.cat/qui-som/) així
com el negre i el blanc, que també son tradicionals en el món casteller. També es valorarà que
la proposta de logotip estigui pensada per poder-la plasmar sobre diversos formats.
En cas de qualsevol dubte, podeu enviar e-mail a info@castellersdemollet.cat, i mirarem de
contestar el més aviat possible.

4. ENTREGA DE LES PROPOSTES
Cal fer l’entrega de la proposta de logotip dins un sobre tancat en format 29,7 x 42cm (DIN A3)
i ha d’anar muntat sobre suport rígid. Cal adjuntar també una còpia amb suport digital (CD o
llapis de memòria). Haureu de signar-lo amb un pseudònim. A dins, en un segon sobre, haureu

d’incloure el vostre nom, cognoms, telèfon, adreça (amb població i codi postal), edat i fotocòpia
de DNI.
Les obres que no compleixin aquests requisits de presentació poden quedar fora del concurs i
de l’exposició posterior.
Els originals han de ser aptes per a la reproducció impresa amb un màxim de 4 tintes.
Els drets sobre les imatges exposades al cartell han de ser propietat de l’autor/a. En el supòsit
que hi hagi una vulneració de drets de tercers sobre aquestes imatges, l’autor/a serà
responsable i exonerarà Castellers de Mollet de tota responsabilitat.

5. PREMI
Hi haurà un únic premi per a la proposta que hagi estat seleccionada com a guanyadora i tindrà
un import de 200 € i la publicació del logotip guanyador com a imatge del 30è aniversari de
Castellers de Mollet.
El pagament del premi es realitzarà una vegada presentat el logotip guanyador, via transferència
bancària, abans del 28 de febrer.

6. DRETS
El cartell premiat no podrà presentar-se a altres concursos.
Les persones premiades conservaran els drets morals sobre les obres però cedeixen
expressament a Castellers de Mollet, amb caràcter exclusiu i sense limitació temporal, és a dir,
durant tot el termini de vigència dels drets d’autor, i per tot l’àmbit territorial universal, els drets
d’explotació de la propietat intel·lectual de les propostes que s’hagin presentat al concurs, de
conformitat amb la Llei de propietat intel·lectual vigent, inclosa la seva explotació a la xarxa
d’Internet, així com els drets de propietat industrial que es puguin derivar de l’explotació, amb
finalitats promocionals, comercials i/o publicitàries o de naturalesa anàloga pròpies de
Castellers de Mollet.
Aquests drets inclouen, en particular, el dret de reproducció total o parcial, permanent o
provisional, per qualsevol mitjà i en qualsevol forma; el dret de distribució; el dret de
transformació, inclosa l’adaptació o qualsevol altra modificació, i el dret de comunicació pública
en tot tipus de formats i suports presents i futurs, tant gràfics com audiovisuals i multimèdia,
pel mitjà i el canal que es considerin més convenients, incloses les plataformes en línia, webs
corporatius i entorns 2.0. En conseqüència, Castellers de Mollet podrà utilitzar i cedir, en tot o
en part, a favor de la persona física o jurídica que cregui convenient i sense cap limitació, els
drets de propietat intel·lectual adquirits, sense dret per part de les persones participants de
percebre cap compensació addicional. El mer fet de participar, no pot generar drets de cap mena
en els/les autors/es de les obres llevat dels casos esmentats de les persones guanyadores, les
quals tenen dret als premis corresponents.

L’organització atendrà degudament les obres presentades, però no es responsabilitzarà dels
possibles danys ocasionals en el trasllat i l’exposició.

7. EL JURAT
El jurat encarregat d’escollir el logotip guanyador estarà constituït per les següents persones:








President de Castellers de Mollet
Cap de Colla de Castellers de Mollet
Representant de la Comissió del 30è Aniversari dels Castellers de Mollet
Membre de Junta de Castellers de Mollet
Dissenyador gràfic extern a la colla
Membre de la Regidoria de Cultura de l’Ajuntament de Mollet del Vallès
Membre de la canalla de Castellers de Mollet

El jurat pot declarar desert el premi si, segons el seu criteri, no s'ha presentat a concurs cap obra
que compleixi els requisits de qualitat mínims, cas en el qual la Junta encarregarà el disseny a
un professional de manera directa.

8. PRESENTACIÓ DE L’OBRA GUANYADORA
Castellers de Mollet es posarà en contacte amb la persona guanyadora durant les dues primeres
setmanes de Febrer.
L’obra guanyadora serà presentada durant el mes de Febrer de 2022. A l’acte serà convidada la
persona guanyadora del concurs per a presentar-la.

9. DEVOLUCIÓ DELS TREBALLS
La devolució de les obres (inclosos CD i llapis de memòria) es podrà demanar a Castellers de
Mollet fins el 29 de juliol del 2022.

10. PROTECCIÓ DE DADES
Les persones participants garanteixen i responen de la veracitat, vigència i autenticitat de la seva
informació personal i autoritzen a que siguin tractades per Castellers de Mollet en tot el que
tingui relació amb aquest concurs. Aquestes dades s’utilitzaran per gestionar el concurs, per
contactar amb la persona guanyadora i per fer-ne difusió a través de les xarxes socials i mitjans
de comunicació que es considerin.
Les dades personals només s’utilitzaran per als aspectes establerts a les bases d’aquest concurs
i no s’inclouran a cap base de dades de Castellers de Mollet.

