BASES DEL CONCURS PER UN NOU LOGOTIP

ALPINISTES SOLIDARIS

1. OBJECTIU

L’objectiu del concurs és seleccionar un logotip destinat a ser la imatge de l'associació Alpinistes Solidaris
amb NIF: G66843673. El logotip serà utilitzat en totes aquelles activitats, campanyes, serveis, programes,
publicacions, etc. que realitzi aquesta associació.
2. PROCEDIMENT

Per al present concurs s’estableix un procediment obert de participació. Per a la selecció del logotip
guanyador s’utilitzarà la fórmula de concurs amb intervenció de jurat.
3. PARTICIPANTS

El concurs està obert a qualsevol persona física o jurídica que desitgi participar. Cada concursant podrà
presentar diverses propostes, sense estar limitat el nombre d’elles, anant acompanyades cadascuna d’elles
del seu respectiu pseudònim, tal i com s’explica a l’apartat setè d’aquestes bases.
4. PROPOSTES

Les propostes de logotip hauran de ser originals i inèdites. I portaran la inscripció:
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Les propostes han d’aconseguir transmetre els objectius d'aquesta associació que es poden trobar al web
http://www.alpinistessolidaris.org. S’aconsella fer servir colors que siguin fàcilment traslladables a escala de
grisos, per tal de ser utilitzat tant en color com en blanc i negre.
5. CRITERIS DE VALORACIÓ DE LES PROPOSTES

El jurat prendrà les seves decisions amb total independència i en base als criteris de valoració que determinin,
que, en tot cas, hauran de basar-se en criteris artístics i simbòlics de les propostes. A més de la qualitat i la
capacitat de representació del logotip, es valorarà de manera positiva aquelles propostes que mostrin com
s’adapta el logotip a espais i formats possibles on es pugui incloure, com per exemple, tríptics, fulletons,
publicacions, pàgines web, samarretes, etc.
6. JURAT I VEREDICTE

El jurat encarregat de seleccionar el disseny guanyador del present concurs estarà constituït tres persones
involucrades en el món del alpinisme i de les arts gràfiques, i tindrà les següents funcions:

 L’admissió de les propostes presentades, mitjançant l’aixecament d’acta en la que figuraran, si
s’escau, les propostes no admeses, detallant els motius de l’exclusió.
 La valoració de les propostes presentades i de la resta de documentació que les acompanyi.
 Resoldre i adjudicar el premi a la proposta guanyadora del concurs

 La interpretació de les bases i la resolució de possibles qüestions que pugui generar el concurs.

El veredicte del jurat es farà públic el dia 19 de febrer del 2017 pel facebook de l'associació.

El jurat es reserva el dret a declarar el premi desert i convocar un nou concurs o noves bases al que hauran
de presentar-se nous treballs.
7. PRESENTACIÓ DE PROPOSTES

El termini d’admissió de propostes estarà obert fins el dijous 16 de febrer del 2017. Les propostes s’hauran
d'enviar a la seu de l'associació (carrer Pinsania, 7 de Berga). Cada proposta s’haurà de presentar en suport
digital desat en un CD (en format vectorial) i en versió impresa amb una bona resolució, i podrà anar
acompanyat d’una breu explicació i de documentació relativa a la manera d’adaptació del logotip a diferents
espais i formats.
Les propostes es presentaran en dos sobres tancats.

El sobre 1, que haurà de contenir en el seu interior de les dades identificatives del seu autor/a (nom, adreça,
telèfon, adreça de correu electrònic i qualsevol altre dada que l’identifiqui). Aquest sobre anirà identificat en el
seu exterior amb les següents dades:
- Sobre 1. Concurs per al disseny del logotip d'Alpinistes Solidaris.
- Pseudònim de/ de la concursant.

El sobre 2, on s’inclourà la proposta de logotip tant en suport digital com en versió impresa, acompanyada de
tota aquella documentació que es consideri oportú relativa a l’explicació de la proposta. Aquest segon sobre
s’haurà d’identificar a l’exterior amb la següents dades:
- Sobre 2. Concurs per al disseny del logotip d'Alpinistes Solidaris
- Pseudònim de/ de la concursant.
8. PREMI

S’estableix un premi únic per a la proposta que hagi resultat seleccionada. Aquest premi consistirà en material
de muntanya cedit per comerços col·laboradors. Consta de unes raquetes de neu cedides per ski&mountain,
un forro polar de DOM esports Mataró, un piolet de Vaude Edelrid i la quota de soci anual de l'associació.
9. PROPIETAT INTEL·LECTUAL

El logotip premiat quedarà en propietat exclusiva i permanent d'Alpinistes Solidaris
10. ACCEPTACIÓ DE LES BASES

La participació en el concurs porta implícit el coneixement i l’acceptació d’aquestes bases
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