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BASES DEL CONCURS PER A LA CREACIÓ D’UN LOGOTIP  

DEL DESÈ ANIVERSARI DE CINEBAIX 
 

 
1. OBJECTIU 
L’objectiu de la convocatòria és seleccionar un logotip destinat a ser la imatge del desè 
aniversari de CineBaix. 
 
2. PROCEDIMENT 
Per a la aquesta convocatòria s’estableix un procediment obert de participació. Per a la 
selecció del logotip guanyador s’utilitzarà la fórmula de convocatòria amb intervenció de 
jurat. 
 
3. PARTICIPANTS 
La convocatòria està oberta a qualsevol persona que vulgui participar-hi. Cada 
participant podrà presentar un màxim de tres propostes, cadascuna de les quals ha 
d’anar acompanyada de les dades següents:  

- nom i cognoms 
- edat 
- adreça postal 
- adreça electrònica 
- telèfon de contacte 

 
4. CARACTERÍSTIQUES DE LES PROPOSTES 
Les propostes de logotip han de ser originals i inèdites. 
El disseny del logotip ha d’incloure la inscripció: “10 anys 2005-2015”. 
El logotip pot ser dissenyat en qualsevol color, però utilitzant un màxim de dues tintes. 
També cal presentar-ne una versió en blanc i negre. 
Les dues versions (color i blanc i negre) de cada proposta s’han de presentar en format 
JPG (mínim 300dpi) i en format PDF (vectorial). 
Les propostes poden anar acompanyades d’una breu explicació que permeti una millor 
comprensió i avaluació del disseny, i també de documentació relativa a la manera 
d’adaptació del logotip a diferents espais i formats. 
 
5. CRITERIS DE VALORACIÓ DE LES PROPOSTES 
El jurat prendrà les seves decisions amb total independència i en base als criteris de 
valoració que determinin, que, en tot cas, hauran de basar-se en criteris artístics i 
simbòlics de les propostes. 
A més de la qualitat i la capacitat de representació del logotip, es valorarà de manera 
positiva aquelles propostes que mostrin com s’adapta el logotip a espais i formats 
possibles on es pugui incloure, com per exemple, tríptics, fulletons, publicacions, 
pàgines web, etc. 
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6. PRESENTACIÓ DE PROPOSTES 
El termini d’admissió de propostes estarà obert fins a les 23.59 hores del dia 30 d’abril 
de 2015. 
Les propostes s’han d'enviar electrònicament al correu cinebaix@cinebaix.com amb la 
indicació “Concurs de logotips” a l’assumpte del missatge. 
 
7. PROPIETAT INTEL·LECTUAL 
El logotip escollit quedarà en propietat exclusiva i permanent de l’Associació CineBaix, 
que tindrà completa llibertat per utilitzar-lo. 
Així mateix, l’autor/a del logotip prestarà la seva autorització per tal que l’Associació 
CineBaix pugui modificar, desenvolupar o adaptar el disseny de la proposta escollida. 
Les persones participants eximeixen l’organització de qualsevol responsabilitat que es 
derivi del plagi o de qualsevol altra transgressió de la legislació vigent en què puguin 
incórrer les persones participants. 
 
8. DECISIÓ DEL JURAT 
La comunicació de la decisió del jurat es farà a través de correu electrònic a totes les 
persones participants abans d’acabar el mes de maig de 2015. El jurat pot declarar el 
premi desert. 
 
9. PREMI 
S’estableix un únic premi per a la persona guanyadora del concurs, que consisteix en 
un carnet de soci/sòcia per un any i deu entrades per a CineBaix. 
 
10. ACCEPTACIÓ DE LES BASES 
La participació en el concurs porta implícit el coneixement i l’acceptació d’aquestes 
bases. 
 
 
Sant Feliu de Llobregat, 12 de març de 2015 
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