
 

 

COORDINADORA DE GRALLERS DE VILAFRANCA 

C/Escorxador núm. 19-21 – 08720 Vilafranca del Penedès – Tel.647 911 498 

E-mail: grallersdevilafranca@gmail.com Web: www.grallersdevilafranca.cat.  

 

 

1. OBJECTIU: 

L’objectiu del concurs és seleccionar un logotip destinat a ser la imatge del 21è Dia del Graller, que 

pugui ser utilitzat en totes aquelles activitats, programes, publicacions, actes, web, samarretes, 

etc. que es realitzin durant aquesta diada. 

 

2. QUI POT PARTICIPAR-HI? 

Per al present concurs s’estableix un procediment obert de participació a qualsevol persona física o 

jurídica que desitgi participar-hi. 

 

3. REQUISITS DEL LOGOTIP: 

 Les propostes de logotip hauran de ser originals i inèdites. 

 Cada participant només podrà presentar un màxim de 3 obres. 

 Les obres han de ser digitals, vectorials i amb una bona qualitat d’impressió, i s’hauran 

d’enviar amb algun format conegut (.pdf, .tiff, etc.) 

 S’aconsella fer servir de 1 a 3 colors com a màxim perquè siguin fàcilment traslladables a 

l’estampació de samarretes, i a l’adaptació a espais i formats com per exemple: tríptics, 

fulletons, pàgina web de la Coordinadora de Grallers, etc. 

 El logotip haurà d’incloure, com a mínim, les següents inscripcions: 

21è Dia del Graller 

Vilafranca del Penedès 

 

4. PRESENTACIÓ DELS TREBALLS: 

Per participar-hi cal enviar les diferents propostes directament al correu de la Coordinadora de 

Grallers de Vilafranca (grallersdevilafranca@gmail.com), especificant clarament el vostre Nom i 

Cognoms, i les dades de contacte. 

 

5. TERMINIS DE PRESENTACIÓ: 

El termini d’admissió de propostes restarà obert fins el dia 15 de març de 2013. 

 

 

BASES DEL CONCURS DE LOGOTIPS PEL                               
21È DIA DEL GRALLER 
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6. JURAT: 

El jurat encarregat de seleccionar el disseny guanyador del present concurs estarà constituït per 

les següents persones: 

 Membres de la Coordinadora de Grallers de Vilafranca. 

 I un tècnic en gràfica publicitària expert en el món del disseny. 

El veredicte del jurat serà inapel·lable. 

 

7. PREMI: 

S’estableix un premi únic de 150€ (cent cinquanta euros) per a la proposta que hagi resultat 

seleccionada. El pagament del premi es realitzarà una vegada finalitzat el veredicte del jurat, 

posant-nos en contacte amb el guanyador. 

També es difondran diferents notes de premsa als mitjans de comunicació locals anunciant el 

guanyador. 

 

8. PROPIETAT INTEL·LECTUAL: 

El logotip premiat així com tots els presentats quedaran en propietat exclusiva i permanent de la 

Coordinadora de Grallers de Vilafranca del Penedès, la qual tindrà completa llibertat per utilitzar els 

logotips presentats. 

Totes les obres podran ser exposades i publicades dins els actes del 21è del Dia del Graller que es 

durà a terme el 27 d’abril del 2014. 

 

9. ACCEPTACIÓ DE LES BASES: 

La participació en el concurs porta implícit el coneixement i l’acceptació d’aquestes bases. 

Qualsevol dubte sobre la interpretació d’aquestes serà resolt per la Coordinadora de Grallers de 

Vilafranca, via telefònica (647 911 498), o bé via e-mail (grallersdevilafranca@gmail.com). 

La Coordinadora de Grallers, informa que el tractament de les dades personals proporcionades 

s’ajusta en tot moment a la normativa vigent de protecció de dades, en concret a la LO 15/1999 de 

protecció de Dades de Caràcter Personal.  

L’usuari podrà exercir els seus drets d’oposició, accés, rectificació i cancel·lació mitjançant 

l’enviament d’una notificació de correu electrònic a grallersdevilafranca@gmail.com sempre abans 

del dia 8 de març del 2014.  

 

Us animem a tothom a participar-hi! 
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