PREMI NACIONAL DE CULTURA POPULAR 2000

CONCURS LOGOTIP DEL 25è ANIVERSARI
DE L’AGRUPACIÓ DE COLLES DE GEGANTERS DE CATALUNYA
Objectiu
L’Agrupació de Colles de Geganters de Catalunya convoca aquest concurs amb l’objectiu
d’escollir un disseny que serà el logotip identificatiu del seu 25è aniversari.

Concursants
És obert a tothom.

Format
Cada participant presentarà com a màxim dos dissenys, cadascun dels quals es lliurarà en els
següents formats:
A. Imprès:
- Logotip en color, inscrivible en un quadrat de 15 x 15 cm
- Logotip en escala de grisos, inscrivible en un quadrat de 10 x 10 cm
- Logotip en blanc i negre, inscrivible en un quadrat de 10 x 10 cm
B. Digital:
Les tres versions es lliuraran també en format d’arxiu digital escalable (FreeHand, Corel, etc.) i
en format PDF d’Acrobat. Els fitxers estaran en un CD o DVD que s’adjuntarà a l’obra en format
imprès.
C. Fitxa tècnica:
El logotip anirà acompanyat d’una fitxa tècnica en un full DIN A4, en la qual s’identificaran els
colors emprats (Pantone), dimensions, tipografia si n’hi hagués, etc. S’hi podrà incloure una
anàlisi o descripció del logotip.

Presentació
Les obres es lliuraran en un sobre tancat, sense identificació de l’autor o autora, a la seu de
l’Agrupació de Colles de Geganters de Catalunya; al carrer Avinyó, 19 ; 08002 Barcelona.
Caldrà indicar a l’exterior del sobre: “Concurs logotip 25è Aniversari de l’ACGC”.
Es lliurarà un sobre per cada proposta de logotip, a l’interior del qual hi haurà:
Les tres versions del logotip impreses
El CD o DVD amb els arxius digitals
La fitxa tècnica
Un sobre tancat que contindrà un full on caldrà constar el nom i cognoms, l’adreça, la població i
un telèfon i adreça de correu electrònic, a mésd’una còpia del DNI, NIE o passaport de l’autor o
autora.
Al darrera dels fulls amb el logotip, de la fitxa tècnica i del CD o DVD caldrà fer-hi constar, com
a única dada identificativa, el número del DNI, NIE o passaport de l’autor o autora. Aquest
mateix número figurarà també a l’exterior del sobre tancat, junt amb el text: “Concurs logotip
25è Aniversari de l’ACGC”.
Les obres hauran de ser originals de l’autor o autora. No s’admetran dissenys que hagin estat
premiats en altres concursos o utilitzats de forma pública anteriorment. Tampoc podran
participar en el concurs els dissenys els drets de reproducció dels quals hagin estat ja atorgats
a altres persones físiques o jurídiques.
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Terminis
El període de lliurament de les obres a l’adreça esmentada a la presentació començarà el dia
10 de març de 2009 i acabarà el dia 10 de juliol de 2009 a les 19 hores. No es podran admetre
obres lliurades amb posterioritat a aquesta data.

Jurat
El jurat estarà integrat per dues persones en representació del món del disseny gràfic, dues
persones en representació del món geganter en general i tres membres de la Junta Directiva,
una de les quals actuarà com a secretari/a.

Criteris de valoració
Es valoraran les obres que, a judici del jurat, millor siguin capaces d’identificar i representar la
celebració dels 25 anys de la nostra entitat treballant pel món geganter. Es tindrà en compte
l'originalitat, la creativitat i la capacitat d’evocar els valors de la cultura, a més a més, és clar, de
llur qualitat artística i tècnica.

Deliberació i veredicte del jurat
La deliberació del jurat tindrà lloc el dia 17 de juliol de 2009, a les 20.30 h, a la seu de
l’Agrupació, C/ Avinyó, 19 pral de Barcelona.
El veredicte del jurat serà inapel·lable. El concurs podrà ser declarat desert.

Premis
La persona autora de l’obra seleccionada rebrà la quantitat de 150 euros.

Lliurament de premis i exposició
L’Agrupació de Colles de Geganters de Catalunya es posarà en contacte amb la persona
guanyadora. El lliurament del premi coincidirà amb la inauguració d’una exposició amb l’obra
premiada i una selecció de les obres rebudes, que tindrà lloc en la Fira del Món Geganter 2009
que se celebrarà a la població de Cassà de la Selva els dies 10 i 11 d’octubre.

Propietat i devolució de les obres
La persona autora de l’obra seleccionada cedeix aquesta darrera a l’Agrupació de Colles de
Geganters de Catalunya, sense límit de temps i amb caràcter exclusiu, corresponent a
l’Agrupació els drets d’explotació de la seva propietat intel·lectual.
Els autors i autores de les obres no premiades podran recuperar-les a la seu de l’Agrupació
entre els dies 19/10/2009 i 20/11/2009, els dilluns, dimecres i divendres de 16 a 19 h. En el cas
que no siguin retirades, les obres quedaran a disposició de l’Agrupació de Colles de Geganters
de Catalunya, i podran ser utilitzades en noves exposicions o publicacions, citant-ne l'autor o
autora.

Acceptació
La participació en aquest concurs porta implícita l’acceptació total d’aquestes bases, així com la
del jurat i del seu veredicte.
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