
BASES PER EL CONCURS DE LOGOTIP DELS 25 

ANYS DEL COL·LECTIU DE DONES DE LA RIBA 

 

Participants 
Podran participar totes aquelles persones interessades,  tant homes com 
dones, amb una franja d’edat dels 16 anys als 80 anys, amb o sense estudis. 
Cada  participant podrà aportar un màxim de dos propostes. 
 
Acceptació de les bases 
La Participació en el concurs implica l’acceptació de les bases 
 
Dades personals 
D’acord amb la llei Orgànica 15/1999 de Protecció de dades de caràcter 
personal, els informem que les seves dades passaran a formar  part d’un arxiu 
exclusiu per aquest fi, autoritzant les comunicacions que al respecte s’hagin 
d’utilitzar. 
 
Tema de les obres 
L’obra ha de fer referència al món de la dona, en qualsevol de les seves 
variants.  
I haurà de constar el nom: Col·lectiu de Dones de La Riba 
 
Presentació 
S’admetran treballs realitzats amb qualsevol tècnica (llapis, tinta, aquarel·la, 
digital, etc.) tant en color, com en blanc i negre, sempre que s’adeqüin al format 
del logotip. 
 
S’haurà de muntar sobre cartó ploma, en cap cas els suports podran contenir  
vidre, fusta o marcs. L’obra s’entregarà dins d’un sobre encoixinat per tal de no 
danyar l’obra. 
 
Amb un altre sobre caldrà aportar les dades del participant de la següent 
manera: 

· Nom: 

· Telèfon de contacte: 

 
Aquest, cal que estigui tancat i enganxat al sobre encoixinat. Per tal de 
mantenir l’anonimat del participant. 
 
Termini  
El termini d’admissió de propostes estarà obert fins el dimarts 14 de Maig, on 
es farà  la recollida de les obres  el mateix dia a les 19.00h a la Casa Torrens.  
 
Jurat 
El jurat el formaran: 2 membres de la junta col·lectiva, 2 sòcies del col·lectiu, i 
un professional del sector. 
 



 
Premi 
S’atorgarà un SMARTBOX d’una nit i un diploma acreditatiu com a guanyador 
del concurs. 
 
Veredicte 
La decisió del jurat serà inapel·lable i es donarà a conèixer el 8 de Juny. El 
premi s’atorgarà en el decurs de la celebració dels 25 anys, que es durà a 
terme el 29 de Juny a la Plaça Major. 
 
Drets 
El logotip premiat quedarà en exclusiva i permanent del col·lectiu de dones de 
La Riba, la qual tindrà completa llibertat d’utilitzar-lo. 
 
Així mateix, el autor/a del logotip prestarà la seva autorització per tal que 
l’Associació pugui modificar, desenvolupar o adaptar el disseny de la proposta 
guanyadora. 
 
El guanyador/a haurà de presentar el logotip en format jpg, en un termini de 15 
dies des de la notificació de la proclamació del guanyador. 
 
 
 
La participació en el concurs porta implícita el coneixement i l’acceptació 
de les bases i de la normativa vigent. Qualsevol incidència no prevista en 
aquestes bases serà resolta pel jurat de la manera que estimi més 
oportuna. 
 
 


