
BASES PEL CONCURS DE DISSENY D’UN LOGO PER L’AVV LA MINETA DE 
REUS.

La nostra associació encara no té cap distintiu o logotip que acompanyi el 
nom, de manera que la Junta en convoca un concurs de disseny.

Bases del Concurs

1.-Objectiu: disseny d’un logotip destinat a ser la imatge representativa de 
l’associació. Es farà servir en tota la correspondència, difusió d’informació 
per mitja de la pàgina web i altres documents o materials.

2.- Requisits i aspectes a tenir en compte: 
a. El logotip podrà estar composat per lletres i imatges i haurà 

d’incloure algun símbol que de manera immediata es relacioni amb 
algun aspecte de la historia del nom de l’Associació, segons 
document adjunt que n’explica els orígens i que forma part 
integrant d’aquesta convocatòria.

b. El disseny haurà de ser original, inèdit, fruit del propi treball i no 
contradir drets de terceres persones, sent l’autor el responsable 
que així sigui.

c. Es valorarà l’originalitat i la creativitat.
d. S’exclourà qualsevol treball amb connotacions sexistes, xenòfobes, 

racistes, homòfobes i en general que puguin ser ofensives a 
persones o institucions.

3.-Participants: el concurs és obert a tothom.  Cada concursant podrà 
presentar un logotip. El fet de participar implica l’acceptació de les 
presents bases en tots els seus termes.

4.- Presentació: 
a. Els dissenys s’enviaran a l’Associació en suport digital per correu 

electrònic, preferiblement en format vectorial escalable (.ai, .svg, 
.pdf, .eps).

b. Si s’envia en format resolució fixa (.psd, .png, .jpg, .tiff) haurà de ser 
d’almenys 2.000 píxels de llarg i d’ample.

c. Inclourà en el correu la presentació o explicació i les dades de 
l’autor.



d. Per a ser considerat entregat el participant haurà d’haver rebut el 
correu de resposta confirmant la recepció del treball.

5.-Terminis de presentació:
a. Fins les 21 hores del dia 20 d’abril de 2022.
b. Els dissenys participants es penjaran a la web el dia següent, sense 

posar el nom de l’autor ni cap dada que permeti identificar-lo.
c. El 27 d’abril s’escollirà el guanyador o es declararà desert el concurs, 

prèvia votació, per correu electrònic,  de tots els socis que hi vulguin 
participar.

6.- Jurat: Actuaran de jurat els socis, amb el vot decisori de la Junta.

7.- Propietat intel·lectual: el logotip premiat quedarà en propietat 
exclusiva i permanent de l’Associació, que tindrà llibertat per fer-ho servir  
en el moment i la forma que consideri.

8.- Resolució de conflictes: Els dubtes o conflictes que no es puguin 
resoldre amb el text d’aquestes bases, incloent la interpretació 
d’aquestes, serà resolt de forma irrevocable per la Junta Directiva.

Reus, 15 de març de 2022

La Junta
AVV La Mineta


