BASES CONCURS DISSENY PER VINILAR EL REMOLC DE L’AGRUPACIÓ DE LES COLLES DE
GEGANTERS DE CATALUNYA ( ACGC)

1.- Objecte de la convocatòria:
Disseny dels vinils que es mostraran a l’exterior del remolc de la imatgeria de l’Agrupació.
2.- Qui pot participar?
Dissenyadors gràfics, tant professionals com amateurs.
3.- Proposta:
El disseny ha de ser realitzat amb fotografies o imatges relacionades amb la imatgeria de
l’Agrupació.
4. Requisits i Drets de propietat:
Els dissenys presentats han de ser propis, originals i inèdits.
Els participants eximeixen a l’Agrupació de qualsevol responsabilitat que se’n derivi del plagi o de
qualsevol altra transgressió de la legislació vigent en què hi puguin incórrer el/ la participants.
El guanyador/a cedirà en exclusiva a l’Agrupació els drets de propietat intel·lectual del disseny.
La totalitat dels drets derivats dels dissenys presentats seran propietat de l’Agrupació de Colles
geganters de Catalunya, i aquesta es reserva el dret d’utilitzar qualsevol dels dissenys presentats en
un futur.
Caldrà presentar els dissenys en format digital; en cas de tractar-se d’una proposta elaborada a mà
també s’enviarà digitalitzada.
El disseny no ha d’estar signat, ni constar-hi el nom del/la participant.
El disseny haurà de ser a 300 ppp i en format vectorial (.pdf, .ai, .cdr, …).
Us adjuntem unes fotos amb les mides i les parts per dissenyar.
5.- Dates i forma de presentació dels dissenys:
De l’15 de Març al 30 d’Abril de 2021, ambdós inclosos
S’han de fer arribar per correu electrònic a: imatgeria@gegants.cat , fent constar el nom, correu
electrònic i telèfon de la persona que es presenta al concurs.
6.- Jurat i veredicte:
El jurat el formaran els membres de la Junta Directiva.
Al deliberar, es tindrà en compte la originalitat i creativitat del disseny.
7.- Premis:
El premi serà de 300 euros.
Hi haurà un sol guanyador/a.
El jurat es reserva el dret a declarar el premi desert.
Se li comunicarà per correu electrònic i es farà públic a les nostres xarxes socials.

8.- Lliurament de premi:
El lliurament de premi tindrà lloc, si la situació sanitària ho permet, dissabte 29 maig 2021. Cas
contrari, es farà un acte virtual.
9. Acceptació de les bases:
La participació en aquest concurs suposa l’acceptació total de les presents bases.

St. Feliu de Llobregat
9 de Març de 2021

