
BASES DEL CONCURS PER AL DISSENY DEL LOGOTIP 

DEL CLUB DE MUNTANYA VILAFAMÉS 
 
 

1. OBJECTE DEL CONCURS 
El tema del concurs és el disseny d’un logotip per al Club de Muntanya de Vilafamés. 

El logo servirà per identificar i unificar totes les activitats relacionades amb el Club, i ha d’adaptar-se a 

qualsevol suport de difusió (paper, cartes, targetes, cartells, correu electrònic, pàgina web, ...) 

 

2. TIPUS DE CONCURS 
El present concurs es desenvoluparà en dues fases: 

• Una primera fase en la que un Jurat podrà desestimar aquelles propostes que no reunisquen 

les condicions establertes. 

• Una segona fase en la que votaran, presencialment, tots els socis del Club que ho desitgen. 

 

3. ORGANITZACIÓ DEL CONCURS 
Qui organitza el concurs és el Club de Muntanya Vilafamés. 

 

4. TERMINIS 
La data límit per a la presentació de propostes serà a les 20.00 hores del 18 de juliol de 2014. 

 

5. PRESENTACIÓ DE LES PROPOSTES 
Les propostes es presentaran en format digital via correu electrònic a la següent adreça: 

cmvilafames@gmail.com 

Indicant en l’assumpte del correu la frase “Proposta de logotip”. El responsable de rebre les 

propostes s’encarregarà d’eliminar les referències de l’autor. 

Cada participant podrà presentar fins a dos propostes de logotip seguint les indicacions que es 

detallen a l’apartat 6. 

 

6. DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR PELS CONCURSANTS 
El logotip o logotips proposats a concurs hauran de presentar-se cadascun d’ells en color i en blanc 

i negre amb les següents característiques: 

• Format JPG 

• Resolució 300 ppp 

• Tamany màxim din A4 

 

S’utilitzarà la següent nomenclatura per denominar els diferents arxius que composen la proposta: 

• logo_c1 per a la seua presentació en color 

• logo_bn1 per a la seua presentació en blanc i negre 

 

En cas de presentar un segon logotip a concurs, el nom dels arxius serà: 

• logo_c2 per a la seua presentació en color del segon logotip 

• logo_bn2 per a la seua presentació en blanc i negre del segon logotip 

 

Tenint en compte que el logo serà utilitzat en múltiples suports de difusió, el guanyador/a del 

concurs haurà de presentar posteriorment els formats vectorials del mateix. 

mailto:cmvilafames@gmail.com


 

Important: En el logotip haurà d’aparèixer obligatòriament el text “Club Muntanya Vilafamés”. La 

representació gràfica o simbòlica d’altres elements serà a lliure decisió del concursant. 

 

Juntament amb els arxius del logotip o logotips proposats, els concursants adjuntaran en el mateix 

correu electrònic de presentació a concurs, la sol·licitud de participació annexa al final d’aquestes 

bases, emplenada adequadament i en format PDF. 

 

7. EL JURAT 
El jurat estarà format per: 

 

En una primera fase pels 6 membres de la Junta Directiva del Club de Muntanya Vilafamés, qui 

faran una primera valoració sobre els dissenys presentats. Excloent únicament aquells que no 

complisquen les bases del concurs. 

 

En una segona fase seran els socis del Club qui de manera presencial votaran els logotips 

presentats. 

 

8. CRITERIS DE VALORACIÓ 
El Jurat valorarà, entre altres, els següents aspectes: 

 

• Facilitat d’identificació de la proposta amb el Club de Muntanya Vilafamés. 

• Disseny innovador i creatiu. 

• Adaptabilitat a qualsevol suport de difusió. 

• És condició imprescindible que el logotip siga original i inèdit. 

 

9. PREMI 
S’estableix un premi únic de 100 euros. 

 

L’acceptació d’aquest premi per part del guanyador del concurs comporta la cessió dels drets 

d’explotació, reproducció en qualsevol suport o mitjà amb caràcter d’exclusivitat i durant temps 

indefinit a favor del Club de Muntanya Vilafamés. 

El concurs podrà declarar-se desert, en cas de que cap de les propostes presentades resulte 

suficientment satisfactòria per als objectius del concurs. 

 

10. CONDICIONS DE PARTICIPACIÓ 
Podrà presentar-se qualsevol persona que ho desitge, sense distinció de sexe, nacionalitat, ni 

limitació d’edat. 

La participació en el concurs implica l’acceptació d’aquestes bases i la decisió del Jurat serà 

inapel·lable. 

El resultat i l’entrega del premi se farà públic el 8 d’agost a les 19.30h en el local de la Biblioteca 

Municipal de Vilafamés. 

 

En finalitzar es servirà un vi d’honor. 

 

 



 

 

SOL·LICITUD DE PARTICIPACIÓ AL CONCURS PER AL DISSENY 

DEL LOGOTIP DEL CLUB DE MUNTANYA VILAFAMÉS 

 
 
 
 
NOM: __________________________________________________________________ 
 
COGNOMS: _____________________________________________________________ 
 
DNI: ___________________________________________________________________ 
 
ADREÇA: _______________________________________________________________ 
 
POBLACIÓ: _________________________    PROVÍNCIA: ________________________ 
 
CODI POSTAL: ______________________     TELÈFON: _________________________ 
 
ADREÇA ELECTRÒNICA: __________________________________________________ 
 
 
 
 
(Signatura) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
___________________________,  ______  DE _________________ DE 2014 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Les vostres dades personals quedaran incloses en el fitxer automatitzat del Club de Muntanya Vilafamés, que es compromet a no fer-

ne ús distint per al qual han estat demanades, d’acord amb la Llei orgànica 15/1999 de protecció de dades. Podeu exercir, per escrit, 

els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i, si escau, d’oposició, davant el Club de Muntanya Vilafamés. 


