
25è aniversari dels
Castellers de la Vila de Gràcia

Bases del concurs de disseny del logotip

1. OBJECTIU
En motiu de la celebració del 25è aniversari de la colla dels Castellers de la Vila de
Gràcia, aquests plantegen un concurs per establir el logo que estarà present a les
activitats, actes, marxandatge i xarxes de les dates compreses entre el 20 de
novembre de 2021 i el 20 de novembre de 2022 quan es donarà per conclòs tal
aniversari.

2. PROCEDIMENT
El procediment de participació al concurs és obert a tothom. Un jurat format per
membres de la colla triarà el logotip guanyador que millor representi els valors dels
Castellers de la Vila de Gràcia i el seu 25è aniversari. Els participants podran
presentar totes les propostes que vulguin sempre i quan totes elles compleixin les
condicions tècniques que s’esmenten a continuació i es facin arribar en correus
diferents.

3. CONDICIONS TÈCNIQUES
Els dissenys han de ser originals i inèdits. Es responsabilitza a l’autoria de les obres
de que es respecti aquesta norma. Els logos han de ser vectoritzats i a tres colors
(dues tintes) com a màxim. S’aconsella fer servir colors fàcilment traslladables a
escala de grisos per tal que el logo pugui ser utilitzat en negatiu, blanc o negre.
S’haurà d’enviar un arxiu vectoritzat en format .EPS a més d’un exportat en JPEG.



El logotip presentat haurà de fer referència al 25è aniversari ja sigui en forma romana
(XXV), en forma aràbiga cardinal (25) o ordinal (25è). El color corporatiu de la colla és
el PANTONE 286 C.

4. PRESENTACIÓ DE PROPOSTES
El termini per presentar les propostes finalitzarà el dia 15 de novembre de l’any 2021
fins les 23:55h. En cas que el jurat ho cregui convenient, es podrà allargar el termini
de presentació de propostes. Els dissenys s’hauran d’enviar via email a
info@cvg.cat i en l’assumpte del missatge s’hi haurà d’indicar “Concurs Logotip
CVG - Nom del Participant”.

El correu electrònic pot anar acompanyat d’una breu descripció del logotip així com
d’una breu explicació de l’adaptació del logotip a diferents formats. Al correu també
hi haurien de constar les dades de contacte del participant: nom, cognom, adreça i
telèfon. No s’admetran dues propostes en el mateix correu electrònic; en cas que es
vulgui proposar més d’un disseny, aquests hauran d’anar adjunts en emails
diferents.

Les dades de contacte no es faran arribar al jurat; una persona intermediària
s’encarregarà de rebre i ordenar les propostes i de traslladar-les de forma anònima
al jurat.

5. PREMI AL GUANYADOR
Abans de l’inici dels actes del 25è es farà saber el guanyador del concurs al qui se li
concedirà un premi de 250€ (restant els impostos aplicables), a més del
reconeixement exprés en les xarxes socials de la colla.

6. BASES I PROPIETAT INTEL·LECTUAL
Tot cas no previst en les bases serà resolt pels membres del jurat o de la junta
actual dels Castellers de la Vila de Gràcia. La proposta guanyadora quedarà en
propietat exclusiva dels Castellers de la Vila de Gràcia, així com els drets
d’explotació, reproducció i ús com a logotip i com a imatge.

El fet de prendre part en aquest concurs porta implicit el coneixement i acceptació
de les bases esmentades.
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