Bases per al concurs del disseny promocional de
la XXXIVª Marxa Gràcia-Montserrat
1. Objecte
Disseny de la imatge destinada a la promoció de la XXXIV Marxa Gràcia-Montserrat

2. Acceptació
La participació en la convocatòria implica el coneixement i l’acceptació de les presents bases.

3. Participants
Concurs obert a tothom.

4. Qüestions pràctiques
S’haurà d’enviar la proposta de disseny en format digital i alta resolució, preferiblement en un
arxiu de format vectorial.
Es valorarà que els dissenys reflecteixin els valors de la Marxa: esforç, superació personal, i
respecte per la natura
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5. Propietat intel·lectual.
Per tal de fer possible l’ús del disseny guanyador, l’entitat UEC de Gràcia es reserva els següents
drets .
La propietat del disseny premiat es cedirà a la organització, que es reserva tots els drets de
propietat i us de les propostes premiades.
L’organització es reserva el dret de reproducció a través dels mitjans que consideri oportuns per
a la promoció i difusió de l’esdeveniment. També el dret de modificar el disseny amb la finalitat
d’adaptar el material si és necessari per a la seva impressió o en altres circumstàncies.
El disseny premiat quedarà en propietat exclusiva i permanent de la UEC de Gràcia, que tindrà
llibertat completa per utilitzar-lo o no per a la promoció de la marxa Gràcia-Montserrat, de forma
total o parcial.

6. Termini de presentació.
El termini de presentació comença el 30 de setembre i finalitza el 27 d’octubre
Caldrà enviar els disseny per correu electrònic a l’adreça: marxa.gm.uecgracia@gmail.com,
indicant “concurs disseny” a l’assumpte

7. Jurat i dotació.
La comissió organitzadora de la Marxa serà l’encarregada de triar el disseny guanyador. La
decisió serà presa i comunicada el dia 4 de novembre.
La dotació per la persona guanyadora serà la participació gratuïta per a dues persones a la XXIV
marxa de la Gràcia-Montserrat, així com també 5 samarretes de l’esdeveniment amb el logotip
guanyador de talles a convenir.

2/2

