BASES DEL CONCURS DE DISSENY DE SAMARRETES
PARTICIPANTS
Podrà participar en el concurs qualsevol afeccionat o simpatitzant del Club Voleibol Terrassa 2013.
TEMÀTICA
El certamen s'organitza amb motiu de proporcionar als afeccionats al Club, l'ocasió de donar nom i
logo a ells mateixos, per lluir afició. Els dissenys han de ser originals i a un únic color, amb nom i
logo.
CONDICIONS I FORMATS
- Es podrà presentar un màxim de dos dissenys per persona.
- Els dissenys hauran de ser originals i inèdits i no haver estat premiats en cap altre concurs. Els
participants hauran de ser els autors de les obres presentades.
- Els dissenys hauran de presentar-se en format digital, amb l'única limitació d'usar un sol color
per a tot.
- El disseny haurà de realitzar-se sobre fons blanc.
PRESENTACIÓ DELS DISSENYS
- El termini de presentació dels dissenys és des de l'11 de gener del 2016 fins al 30 de gener de
2016.
- Tots els participants que desitgin prendre part en aquest concurs hauran d'enviar un email amb
els dissenys a voleibolterrassa@gmail.com amb l'assumpte “concurs afició” S’hauran d'incloure les
següents dades:
Títol/s de la/s obra/s presentada/s, nom i cognoms de l'autor, telèfon de contacte, e-mail i relació
amb el club.
- S'enviaran per correu a la següent adreça voleibolterrassa@gmail.com.
JURAT
El jurat serà popular i se sotmetrà a votació per facebook basat en els “m'agrada” de la imatge.
FALLADA
- El disseny guanyador, i els altres dissenys seleccionats, es faran públics a la
web(www.clubvoleibol.terrassa.net/) a l'apartat Concurs.
- La fallada del concurs és inapel·lable.
PREMI
L'autor del disseny guanyador rebrà com a premi: 3 samarretes amb el logo guanyador una de
cada color.
PROPIETAT
Totes les obres premiades quedaran en propietat del CLUB VOLEIBOL TERRASSA 2013, qui es
reserva el dret de la seva exposició, reproducció o publicació, sense que això suposi pèrdua de
l'autoria dels dissenys, cedint els drets de reproducció, exposició i explotació no remunerada,
passant a incrementar el patrimoni cultural, sense que aquestes puguin ser objecte de
compravenda.
OBSERVACIONS
- El fet de participar en el present concurs implica l'acceptació total de les bases.
- L'organització no es responsabilitzarà de la no arribada de les obres a la seva destinació.

- Les obres que no compleixin les condicions de presentació no entraran en concurs.
- L'organització es reserva el dret a modificar o retallar parcialment el disseny amb la finalitat
d'adaptar-ho per a la seva impressió en les samarretes.
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