PREMI NACIONAL DE CULTURA POPULAR 2000

CONCURS LOGOTIP I IMATGE CORPORATIVA DE L’AGRUPACIÓ DE COLLES DE
GEGANTERS DE CATALUNYA
Objectiu
L’Agrupació de Colles de Geganters de Catalunya convoca aquest concurs amb l’objectiu de
poder establir un logotip i una imatge corporativa que simbolitzin gràficament l’entitat.
Concursants
És obert a tothom.
Cada participant presentarà com a màxim dues propostes de disseny.
Propostes
Les propostes han d'incloure els següents elements:
-

Logotip de l'entitat, així com una breu memòria amb la presentació, valors i justificació
del logotip (màxim una pàgina).

-

Manual bàsic d'imatge corporativa. Tipografia, relació de mides, situació entre
elements, pantone (colors) i versions entre escala de grisos i blanc i negre del logotip.

-

Exemples d'aplicació a la papereria (cartes, sobres, targetes visita, invitacions,
identificador socis...), web, fulletons, material marxandatge, etc.

Format
Cada proposta es lliurarà en els següents formats:
A. Suport rígid imprès (mida A4):
Logotip en color, escala de grisos i blanc i negre, inscrivible en un quadrat de 10 x 10 cm
amb fons blanc i fosc.
B. Suport digital (CD, DVD, Pendrive):
Les diferents versions del logotip en format vectorial escalable (EPS, SVG, FH, AI...), en
format imatge (JPG, GIF, PNG...) i en format PDF.
Documentació del manual bàsic d'imatge corporativa i els exemples d'aplicació.
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 Anselm Clavé, 3
(La Nau, Cultura i Tradicions); 08890 Sant Feliu de Llobregat. Caldrà indicar a
l’exterior del sobre: “Concurs logotip de l’ACGC”. Es lliurarà un sobre per cada
proposta de logotip
-

A l’interior del sobre hi haurà la següent informació:
o Les versions del logotip impreses i la documentació tècnica.
o El CD, DVD o Pendrive amb els arxius digitals i la documentació tècnica.
o Un sobre tancat que contindrà un full on caldrà constar el nom i cognoms,
l’adreça, la població, el telèfon i l'adreça de correu electrònic, a més d’una
còpia del DNI, NIE o passaport de l’autor o autora.
o Declaració signada per l’autor/a que confirmi que les obres presentades no han
estat guardonades en cap concurs anterior.

C/ Anselm Clavé, 3 · 08980 SANT FELIU DE LLOBREGAT · Tel.: 93 685 8000 ext. 1755 agrupacio@gegants.cat · www.gegants.cat

PREMI NACIONAL DE CULTURA POPULAR 2000

- Al darrera de la documentació i suport informàtic 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 l’ACGC”.

- L'autor o autora podrà confirmar si la seva proposta ha arribat correctament a l’adreça
de correu electrònic logo@gegants.cat, indicant el seu DNI.
Terminis
El període de lliurament de les obres a l’adreça esmentada a la presentació començarà el
dia 23/11/2015 i acabarà el dia 14/01/2016. No es podran admetre obres lliurades amb
posterioritat a aquesta data.
Jurat
El jurat estarà integrat per representants del món del disseny gràfic, del món geganter en
general i de la Junta Directiva, a més del secretari/a.
Criteris de valoració
Es valoraran les obres que, a judici del jurat, tinguin les següents característiques:
- Capacitat d’identificar i representar la nostra federació.
- Originalitat i creativitat de la proposta.
- Qualitat artística i tècnica.
- Justificació que s'aporti a la proposta (memòria explicativa).
- Aplicació del disseny en els diferents formats de la federació.
Deliberació i veredicte del jurat
La deliberació del jurat tindrà lloc el dia 29/01/2016, a la seu de l’Agrupació.
Es seleccionaran tres de les propostes per ser presentades a l'assemblea general.
El concurs podrà ser declarat desert previ a l’assemblea general.
Les propostes seleccionades passaran a ser valorades en la següent assemblea general de
l’entitat, que escollirà el disseny guanyador, o bé el deixarà desert.
Premis
El logotip guanyador, serà premiat amb la quantitat de 300€, diploma i record.
Els dos logotips finalistes, seran premiats amb les quantitats de 150€ i 75 € respectivament,
diploma i record cadascun.
Propietat i devolució de les obres
Les persones autores de les obres seleccionades cedeixen a l’Agrupació de Colles de
Geganters de Catalunya, sense límit de temps i amb caràcter exclusiu, els drets d’explotació
de la seva propietat intel·lectual.
Els autors i autores de les obres no seleccionades podran recuperar-les a la seu de
l’Agrupació, entre els dies 17/02/2016 i 28/03/2016, els dilluns, dimecres i divendres de 15 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 de les bases
Pel sot fet de prendre part en aquest concurs, els participants accepten les condicions
d’aquestes bases, així com la del jurat i del seu veredicte, i es comprometen a respectar-les.
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