CONCURS DE L'ESCUT DEL 25è ANIVERSARI DELS CASTELLERS DE SANT FELIU


La Colla de Castellers de Sant Feliu proposa un concurs obert a tothom major de 16 anys que hi
vulgui participar per a triar l'escut del 25è aniversari de la nostra colla castellera.

Les propostes rebudes es recolliran dins el termini establert en les bases del concurs. Després
d'una primera tria per part d'un equip de dissenyadors de la colla, el guanyador/a s’escollirà
mitjançant una votació telemàtica del nostre jurat.
Tant la tria com la votació del jurat es farà a cegues, és a dir, sense saber-ne l'autoria de cada
disseny, i a dues rondes.

Bases:
1. OBJECTIU: L'objectiu de la convocatòria és trobar un disseny per l'escut commemoratiu
per a la celebració dels 25 anys de la formació de la colla.
2. TEMÀTICA: Aquest disseny ha de respondre al que cadascú/na compren com el món
casteller i els valors culturals i socials de la nostra entitat (Castellers de Sant Feliu) tot
jugant amb la temàtica del 25è aniversari.
3. PARTICIPANTS: El concurs és obert a tothom amb edat mínima de 16 anys, presentant idees
pròpies, inèdites i originals que complexin l’objectiu del concurs.
Cada participant podrà presentar un màxim de cinc propostes.

4. TERMINI DE PRESENTACIÓ El termini de presentació serà fins al 31 de gener. De l' 1 al 5 de
febrer es farà la primera tria. La votació telemàtica serà del 5 al 10 de febrer i el guanyador
s’anunciarà el dia 15 mitjançant xarxes i correu personal al premiat. Per causes alienes a
l’organització amb motiu d’incidències tècniques amb el E-mail, ens veiem obligats a ampliar el
termini fins el dia 14 de febrer de 2021.
5. REQUISITS DELS DISSENYS: Les propostes hauran de contenir els colors de la colla:
magenta, negre i blanc. Cal esmentar que no necessàriament s’han d’incorporar els 3
colors, però sí que haurà d'estar present com a mínim el color magenta de la nostra
camisa.
6. TÈCNICA I DIMENSIONS: La tècnica és lliure, amb un màxim de quatre tintes (quadricomia), on
ha de sortir el nº: 25º i la paraula ELS MAGENTES. Es valorarà la seva bona aplicació per a
serigrafia (samarretes, escuts, cartells, etc).
Els originals s'han d'enviar en els següents formats digitals:
JPG: 300ppp de resolució i una dimensió minima de 35x35
Vectors: EPS/Al.
PDF
En cas de ser una il·lustració, si presenta alta dificultat en la digitalització serà considerat motiu

d’exclusió.
7. PROPOSTA: La proposta de l'escut ha de respondre a l’objectiu especificat en el punt 1.
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8. EXCLUSIONS: Serà exclosa del concurs qualsevol proposta que tingui alguna de les següents
característiques:
- Ser entregada fora del termini establert
- No complir alguna de les Condicions establertes en les presents bases.
- Presentar contradiccions essencials, inexactituds o aspectes incomprensibles
- No ajustar-se a les dates de presentació del concurs
- Presentar-se una mateixa persona més de cinc propostes
- Totes aquelles propostes que entrin en conflictivitat amb els valors de la colla.
Els treballs exclosos seran comunicats de la forma pertinent així com les raons de la seva exclusió.
9. TRAMESA DELS DISSENYS: Els dissenys proposats s’enviaran a l’adreça electrònica
castellersdesantfeliu.magentes@gmail.com assenyalant amb l’assumpte “Concurs escut 25è
aniversari”.
En el correu hi haurà les dades de contacte del participant (nom complet, edat, correu electrònic, i
telèfon).

10. VOTACIÓ: En votar s'haurà de tenir en compte:
- l’originalitat i creativitat del disseny
- El que representa l’entitat en el disseny
- Les possibilitats del disseny a ser aplicat en diferents formats de comunicació de l’entitat.
- La facilitat d’identificació i lectura
La votació es farà per sistema de dues rondes: Una primera feta per un Jurat seleccionant dos de
la totalitat dels dissenys presentats, que automàticament passaran a la final. El disseny guanyador
serà el més votat per la Colla.
11. RESULTAT DEL CONCURS: Un cop finalitzada la votació i s’hagi seleccionat la proposta
guanyadora se li comunicarà al guanyador via correu electrònic.
12. PREMI DEL CONCURS: El concurs tindrà dos premiats, primer i segon premi:
PRIMER PREMI: Dotació econòmica de 150€ en efectiu i un xec valorat en 150€ per utilitzar en
qualsevol dels nostres establiments col·laboradors.
SEGON PREMI: Dotació econòmica de 50€ en efectiu i un xec valorat en 50€ per utilitzar en
qualsevol dels nostres establiments col·laboradors.
13. CESSIÓ DE DRETS: La totalitat dels drets derivats de les dues idees guanyadores seran
propietat dels autors/es, però en cediran en exclusiva tots els drets d’explotació del disseny a
Castellers de Sant Feliu sense límit de temps. Castellers de Sant Feliu podrà realitzar qualsevol
publicació, en qualsevol mitjà, material i suport present i futur i/o exposar-lo segons cregui oportú

sense cap remuneració econòmica.
14. RESPONSABILITATS: Els participants eximeixen a l’organització de qualsevol responsabilitat
que derivi del plagi o qualsevol altra transgressió que qualsevol altra persona pugui realitzar.
15. ACLARIMENTS: Qualsevol consulta que es vulgui realitzar sobre la interpretació de les bases o
sobre qualsevol dubte que la seva lectura hagi pogut generar serà atesa pels canals habituals de
comunicació de la colla (mail. Whatsapp, Instagram)
16. ADAPTACIÓ: El disseny guanyador s’adaptarà parcialment o substancialment, si és necessari, a
les necessitats de la colla.
17. ACCEPTACIÓ DE LES BASES ESTABLERTES: La participació en aquest concurs comportarà
l’acceptació de totes les bases establertes en aquest document.

