
BASES CONCURS LOGO ASSOCIACIÓ CASAL MUNICIPAL GG SANT MARTÍ 

1. L’objecte d’aquestes bases és establir les normes de participació per el Concurs 
de creació d’un logo per l’Associació Casal Municipal de Gent Gran Sant Martí. 

2. Poden participar totes les persones sense límit d’edat. Les persones menors de 
18 anys hauran d’adjuntar una autorització que es podrà sol·licitar a la secretaria 
del Casal de Gent Gran Sant Martí (C/Selva de Mar, 215, 2on pis). 

3. Cada participant pot participar amb un màxim de 3 logos. 
4. El logo haurà d’incloure el nom de l’associació (Associació Casal Municipal de 

Gent Gran Sant Martí o en la seva fórmula més abreviada, Casal GG Sant Martí)   
5. El logo haurà de tenir unes mesures màximes de 4,5cm x 4,5cm.   
6. El logo s’haurà de presentar en el programa original en el que s’ha creat. 
7. El logo s’haurà de lliurar a la secretaria del Casal de GG Sant Martí del 18 de 

setembre al 21 d’octubre (ambdós inclosos) en l’horari següent: de dilluns a 
dijous de 10h a 13h i de 17h a 19h30 

8. El logo s’haurà de presentar en suport pen drive i una còpia en un suport rígid 
(cartró ploma, cartró dur, cartó foam) mesura A4, dins d’un sobre amb les dades 
de la persona autora.  

9. Els logos presentats han d’anar identificats amb el nom i cognoms de l’autor/a, 
data de naixement, telèfon, adreça de correu electrònic i domicili.  

10. Les imatges del logo han de ser originals i inèdites 
11. Tots els logos presentats podran ser utilitzats a una exposició temporal i 

posteriorment  podran ser recollits pels seus autors a la secretaria del casal. 
12. El logo guanyador quedarà en possessió de l’ Associació Casal Municipal de 

Gent Gran Sant Martí que se’n reservarà tots els drets d’explotació, difusió i 
publicació.    

13. El jurat encarregat de la selecció del logo estarà format per persones vinculades 
al disseny, la comunicació, l’associacionisme i la Gent Gran. El jurat 
seleccionarà 3 finalistes i els socis/es del casal escolliran, per votació, quin dels 
3 finalistes és el guanyador. 

14. Si el jurat ho creu oportú, el premi pot quedar desert. 
15. El logo guanyador serà utilitzat com a logo de l’Associació Casal Municipal de 

Gent Gran Sant Martí   
16. La persona guanyadora del concurs serà obsequiada amb un val de 200€ per 

gastar a qualsevol de les botigues de la Cooperativa Abacus. 
17. Les persones finalistes seran obsequiades amb un val de 50€ per gastar a 

qualsevol de les botigues de la Cooperativa Abacus. 
18. La participació en aquest concurs pressuposa l’acceptació plena d’aquestes 

bases. 
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