BASES DEL CONCURS PER A ESCOLLIR EL LOGOTIP QUE PRESIDIRÀ TOTS ELS ACTES I
COMUNICACIONS DURANT LA CELEBRACIÓ DELS ACTES DEL CENTENARI DEL CASAL
CATÒLIC DE SANT ANDREU

La comissió organitzadora dels actes del centenari del Casal Catòlic de Sant Andreu ha
creat un concurs obert per a socis/sòcies i simpatitzants del Casal per tal d’elegir un
logotip que identifiqui tots els actes de la celebració del esmentat centenari.

Normes generals
•
•
•
•

•

Un logotip original que respongui al format i continguts especificats a les bases.
Un logotip ja dissenyat pel mateix autor, adaptat al format i continguts. Es podran
utilitzar elements ja existents propis del Casal.
Totes dues opcions són vàlides i concursaran dins la mateixa categoria.
Les propostes es recolliran dins del termini establert en les següents bases, i
l’opció guanyadora es decidirà entre tres finalistes per mitjà de votació de la
Comissió pels actes del Centenari de l’entitat.
El nou logotip ha de representar els valors corporatius i socials mantenint el nom
de l’entitat i les sigles actuals.

BASES
Primera: L’objectiu de la convocatòria és trobar un nou logotip que representi l’entitat
en la celebració del centenari.
Segona : Podran participar en el concurs totes aquelles persones que, essent socis/es
del Casal o simpatitzants que el freqüentin, acompleixin els objectius del
concurs.
Tercera: Cada participant podrà presentar un màxim de dues propostes.
Quarta : Les propostes hauran de contenir els següents elements:
• El nom “Casal Catòlic de Sant Andreu”
• La referència als “100 anys” i/o la paraula “centenari”
• La idea proposada ha de respondre a la celebració dels cent anys “1919 2019”
• Es valorarà que la idea o logotip es pugui dur a terme tant en color com en
blanc i negre (escala de grisos (una tinta).

Cinquena: Tots els treballs es presentaran sota pseudònim a fi de garantir l’anonimat.
Les propostes s’enviaran a l’adreça electrònica
casalcatolicsantandreu@gmail.com
assenyalant a l’assumpte “Concurs logotip del centenari” tot seguit del
pseudònim escollit.
En el correu s’adjuntarà tota la documentació indicada en les bases anteriors,
així com un document amb les dades de contacte del participant (adreça,
correu electrònic i telèfon) i el seu nom real.
Sisena: Les idees i/o logotips es presentaran en els següents formats.
• Versió en color
• Versió a escala de grisos (una tinta)
• Es presentaran en format digital vectorial.
Setena: El termini per a presentar les propostes finalitzarà el 28 de febrer de 2018 a les
23:59 hores.
Vuitena: El jurat que farà la primera selecció de les idees finalistes estarà format per
la comissió de selecció del logotip del centenari.
Novena.: Un cop el jurat anterior hagi seleccionat la proposta finalista, es comunicarà
al guanyador i es presentarà el disseny a la resta d’associats.
Desena: El jurat tindrà en compte els següents criteris de valoració de les propostes
del logotip per a seleccionar les finalistes:
• L’originalitat i creativitat del disseny.
• La representació dels valors i del treball que realitza l’entitat en el disseny.
• L’aplicabilitat del disseny en diferents formats de comunicació de l’entitat.
• La facilitat d’identificació i lectura de les sigles i nom de l’entitat.
Onzena: La totalitat dels drets derivats de la idea guanyadora serà propietat del Casal
Catòlic de Sant Andreu, 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 escollida cedeix en exclusiva, al Casal Catòlic de Sant
Andreu, sense límit de temps, tots els drets d’explotació del disseny presents
i futurs en qualsevol suport conegut o que es pugui inventar en el futur,
incloent 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.
Elements adjunts que es citen:

Logotip actual (marca)

Segell actual

