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1. OBJECTE
Disseny d'un logotip destinat a ser la imatge representativa i identificativa de la
candidatura de Sant Boi a la 33ena Ciutat Gegantera de Catalunya del 2020.

2. PARTICIPANTS
Podran participar totes les persones que siguin majors de 16 anys, artistes o
dissenyadors, que ho desitgin, tant de manera individual o mitjançant empreses
de disseny. És imprescindible que estiguin empadronats a Sant Boi de
Llobregat

3. CONDICIONS TÈCNIQUES
- Els dissenys han de ser originals i inèdits, sent responsable l'autor que així
sigui. Els participants certificaran que el logotip és fruit de la seva creativitat
personal i que no s'han infringit els drets d'autor d'altres persones.
- La tècnica serà lliure, sempre que sigui possible la reproducció del logotip per
quadricromia. Els participants hauran de tenir en compte que els dissenys
seran reproduïts en diferents suports i materials.
- El disseny en color haurà d'anar acompanyat d'una versió monocroma (blanc i
negre o escala de grisos) que possibiliti la seva reproducció a una tinta.
- S'enviarà en suport digital, preferiblement en format pdf. Si s'envia en un
format amb resolució fixa (.psd, .png, .jpg, .tiff), s’haurà d’utilitzar una mida
mínima de 2.000 píxels en llarg o ample. Es recomana la major resolució
possible.
- La tipografia s'ha d'enviar traçada o amb descripció tècnica (font, mida,
color).

4. PRESENTACIÓ DE LES PROPOSTES
- S'enviaran en suport digital i en paper, segons les condicions tècniques
esmentades en l'apartat anterior.
- Els treballs presentats s'enviaran per correu ordinari o presencialment en un
sobre, en l'exterior s'indicarà expressament "Concurs logotip-imatge ,
33a Trobada de Gegants de Catalunya - Sant Boi Ciutat Gegantera 2020", dins
aquest sobre s'haurà d'incloure:
• El suport amb les diferents variants de logotips-imatge, a l'exterior s’indicarà el
pseudònim amb el qual es participa en el concurs.
• Un altre sobre més petit a l'interior s'inclouran les següents dades:
nom i cognoms, fotocòpia del DNI (si en el DNI s’especifica una altra localitat
que no sigui Sant Boi de Llobregat, caldrà presentar un certificat
d’empadronament expedit per l’Ajuntament de Sant Boi de Llobregat), adreça
completa, telèfon de contacte i correu electrònic. A la part exterior d'aquest
sobre s'indicarà el pseudònim amb el qual es participa.
• El manual d'identitat del logotip-imatge, el qual haurà de contenir tots aquells
elements que a judici del/la creador/a expliquin o ajudin a comprendre la
gènesi i el significat del disseny. S'inclourà la fitxa tècnica del logotip-imatge,
que contindrà la informació sobre l'eina informàtica utilitzada i en general totes
aquelles dades que permetin posteriorment la millor reproducció gràfica per a
impremta i web.
• Certificat signat per l'autor que acrediti l'originalitat del treball.
• En el cas de ser menor d’edat serà necessari presentar una autorització del
pare o la mare o el tutor legal.
- Cap treball podrà ser signat ni portar senyes que identifiquin o permetin
conèixer la identitat del/la autor/a.
- L’autor/a haurà de fer còpies del material enviat, ja que aquest no es
retornarà. Un cop enviada la proposta del logotip-imatge, aquesta no podrà ser
retirada.
- L’autor/a es responsabilitzarà de les conseqüències penals o judicials en cas
de denúncia per plagi.

5. TERMINI I LLOC DE PRESENTACIÓ DE LES PROPOSTES
El termini de presentació serà fins al 20 de Gener de 2019.
No s'admetran les propostes presentades fora de termini.
La direcció d'enviament de les propostes és:
Geganters i Grallers de Casablanca
Plaça dels Gegants 1
08830 - Sant Boi de Llobregat –Barcelona
Telèfons de contacte: Francisco Javier Nicolàs 936541714
Edifici La Gralla 936400334

6. PROPIETAT intel·lectual I DRETS DE REPRODUCCIÓ.
La propietat del logotip-imatge premiat es cedirà a l’entitat Geganters i Grallers
de Casablanca, la qual es reserva tots els drets de propietat i ús de les
propostes premiades.
Els Geganters i Grallers de Casablanca es reserva el dret de reproducció
mitjançant els formats i a través dels mitjans que consideri oportuns, el dret a
modificar el logotip-imatge per tal d'optimitzar, per a la posterior impressió, el
d'adaptar el logotip-imatge quan les característiques del material o l'objecte
sobre el qual es va a reproduir, no permetin fer-ho de manera completa, o
també el de fer ús per separat dels elements del logotip-imatge.
7. JURAT
La decisió del jurat serà inapel·lable i no objecte de recurs en instància alguna,
serà nomenat pels Geganters i Grallers de Casablanca i estarà compost per:
- 2 membres de Geganters i Grallers de Casablanca.
- 1 Representant de l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat.
- 1 professor/a de l'assignatura de Dibuix d’un institut de Sant Boi de
Llobregat.
- 1 mestre/a de plàstica d’una escola de Sant Boi Llobregat.
- 1 dissenyador/a de Sant Boi de Llobregat
Que avaluaran l'efectivitat, adequació i originalitat del logotip pel que fa al seu
objectiu.
Si cap disseny presentat s'adeqüés als objectius de la present convocatòria, el
concurs podrà ser declarat desert.
La decisió del jurat serà comunicada personalment al guanyador/a i es farà
públic pels mitjans que considerin adequats els Geganters i Grallers de
Casablanca.

No podran formar part del jurat aquelles persones que tinguin constància que
entre els participants en el concurs hi ha persones en primer o segon grau de
parentiu.
8. PREMI
La proposta guanyadora del concurs serà premiada amb 500 € .
El/la guanyador/a es compromet a facilitar tota la documentació que es
requereixi perquè pugui efectuar-se el pagament, així com assistir al lliurament
del premi.

9. ACCEPTACIÓ DE LES BASES
La participació en el concurs porta implícita l'acceptació de totes aquestes
bases i la decisió del jurat. Tot cas no previst en les presents bases serà resolt
pel Jurat, comunicant-se a cada participant la decisió.

10. PROTECCIÓ DE DADES
Les dades personals que ens arribin lliurament a les nostres mans, estaran
sota l’empara legal de la Llei de protecció de dades del Reglament (UE)
2016/679 del Parlament i del Consell Europeus, de 27 d'abril de 2016, relatiu a
la protecció de les persones físiques, i sota el Reglament General de Protecció
de Dades de la Generalitat de Catalunya, del 25 de maig del 2018.
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