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Concurs 
Cartell  
5è Aniversari 

 

BASES DEL CONCURS 
 

1.Objecte 

Disseny d’un cartell amb logo commemoratiu del 5è aniversari del 

Begues Club de Rugbi.  

El cartell haurà de reflectir: 

Els valors socials del esport i del Club,  

la vinculació al Poble de Begues  

i  la progressió esportiva. 

 

2.Participants 
 
Aquesta convocatòria està oberta a tothom.  
Els participants podran presentar totes les propostes que vulguin. 
 

3.Condicions del Cartell 
 
Ha d’incloure, de manera explicita els següents punts. 
El lema: “Begues, poble de Rugbi!” 
El motiu principal: “5è Aniversari” 
El logo del Club, l’escut del poble. Els logos, així com fotos dels equips, 
poden sol·licitar-se a l'adreça beguesrugbiclub.concurs@gmail.com 
 
El cartell haurà de presentar-se en format digital, per ser usat en 
múltiples suports. 
El cartell hauran de tenir una mida de DIN A3 ,realitzats en vertical i 
hauran de ser fets per ser reproduïts a tot color i per a mitjans digitals 
Es recomana la major resolució possible.  
 
Els dissenys hauran de ser inèdits i originals del autor que les presenta i 
que no infringeixi cap dret d’autor, sent responsabilitat del mateix que 
sigui així. 
 
El cartells no podran contenir cap tipus de signatura o referencia a 
l’autor.  
  
Les propostes que no compleixin totes les condicions tècniques i 
ètiques seran excloses.  
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4.Propietat intel·lectual i drets d’autor 
 
Els cartells presentats al concurs passaran a ser propietat del Begues 
Rugbi Club que en gaudirà plenament dels drets d’exposició i 
reproducció de la manera que cregui mes convenient. 
 

5.Presentació de cartells 
 
El termini de presentació es tancarà el dia 20/09/2020 
Les obres s’hauran de presentar dins el termini establert, mitjançant 
email a l’adreça beguesrugbiclub.concurs@gmail.com amb el assumpte 
“Concurs Cartell 5è Aniversari Begues Rugbi: cartell a concurs” 
Haurà de constar el nom i cognoms i telèfon. 
 
 

6.Jurat 
El Jurat estarà format per representants del Poble, i del club. 
Cap dels membres del Jurat pot presentar-se com a participant. 
El jurat escollirà la proposta guanyadora entre totes les admeses a 
concurs. 
El veredicte del Jurat se farà públic en les xarxes socials i mitjançant un 
email als participants  partir del dia 25.09.2020 
 
 

7.Premi 
 
Tots el cartells admesos seran exposats tant en les xarxes socials com 
en la exposició amb motiu del 5è aniversari del club que està previst 
realitzar. 
 
El premi serà a un únic cartell. 
Tindrà una dotació econòmica de 100 Euros en metàl·lic i un lot de 
merchandasing del club. 
 
Al guanyador/a se li reconeixerà la seva autoria de forma expressa, en 
las xarxes socials i en els mitjans de comunicació que el club utilitza. 
 

8.Acceptació de les bases del concurs 
 
La participació en el concurs comporta l’acceptació de totes aquestes 
bases i e la decisió del Jurat. 
Tot cas no previst en aquestes bases serà resolt pel Jurat, comunicant la 
decisió als participants. 

 

mailto:beguesrugbiclub.concurs@gmail.com

