BASES DEL CONCURS DE LOGOTIP DE CELEBRACIÓ DELS
50 ANYS DEL CENTRE CATALÀ DE LAUSANA – GINEBRA
1969-2019
Objectius:
 L’objecte del concurs és seleccionar el logotip que representi la celebració dels
50 anys del Centre Català de Lausana - Ginebra.
 Entenem com a logotip el distintiu gràfic que identifica la marca, en aquest cas
que l'any 2019 el Centre Català de Lausana- Ginebra celebra el seu
cinquantenari. Ha de ser un element sintètic, fàcil de recordar i d’identificar,
que representi gràficament aquesta efemèride per constar en tots els actes que
el Centre organitzi l'any 2019 i, molt especialment, els del cinquantenari.

Com participar:
 Poden participar en el concurs totes les persones relacionades directa o
indirectament amb el Centre Català de Lausana - Ginebra i que vulguin
presentar imatges pròpies que no hagin estat premiades en altres concursos i
s’ajustin a les condicions d’aquest certamen. Els membres del jurat i els seus
familiars no hi poden participar.
 El fet de participar en aquest concurs comporta l’acceptació de les presents
bases, així com la conformitat amb les decisions del jurat. Tots els logotips que
no compleixin les bases s’exclouran del concurs.

Les propostes:
 Els participants gaudeixen de completa llibertat per escollir el tema, encara que
sempre haurà de ser representatiu i relacionat amb els 50 anys del Centre
Català de Lausana i Ginebra. Els treballs hauran d’estar compostos d’una
imatge o símbol i/o acompanyats del text: CENTRE CATALÀ LAUSANA-GINEBRA
o l’abreviació CCLG
 El procediment d’elaboració dels originals és lliure, sempre que no presentin
cap dificultat per la seva reproducció (sense restriccions de materials).. També
caldrà presentar una versió en blanc i negre.

 Els participants es responsabilitzen que no hi hagi drets de tercers i seran
responsables de qualsevol reclamació per autoria o plagi.
 La composició del logotip es presentarà en cartolina de mida DIN-A4, sense
marges. Si es presenta en versió digital s'acceptaran els formats .JPG, JPEG, .TIF
de definició mínima 300 dpi.
 Els treballs s’han de presentar de manera individual.
 Cal presentar-los juntament amb un sobre tancat, dins del qual hi figuraran les
dades del concursant (nom i cognoms, adreça i telèfon de contacte). A la part
externa del sobre cal indicar el lema del treball, que també s’indicarà al dors de
l’original.
 Tots els treballs hauran de presentar-se en dues versions: BLANC I NEGRE i
COLOR
 Es pot presentar un màxim de dues propostes per persona.
 Els originals s’han de presentar via correu postal a
CENTRE CATALÀ LAUSANA – GINEBRA, Rue de Genève 91, 1004 LAUSANNE
o per email a 50anysCCLG@catalansasuissa.org amb Assumpte “Concurs Logo 50 Anys”

Calendari:
 El període de presentació comença el dimecres 28 de novembre de 2018 i
finalitza el dimecres 19 de desembre de 2018.
Jurat i premis:
 S’estableix un únic premi guanyador del concurs de 200 CHF.
 El Jurat estarà format per socis del CCLG (ordre Alfabètic): Pere CANYOMERAS,
Chus DIAZ-BACCHETTA, Cristina PEREZ, Nuria RECHE i Jordi SERRA
 L’obra guanyadora quedarà en propietat del CENTRE CATALÀ DE LAUSANA
GINEBRA i es prepararà per a la seva correcta impressió.
 El Jurat es reunirà el dia 20 de desembre a les 20.00h. El veredicte es donarà a
conèixer a la pàgina web del CENTRE CATALÀ: http://www.catalansasuissa.org/
Lausana 21 de Novembre de 2018

