Bases concurs per la creació
de la imatge gràfica del Col·legi
El sector de la comunicació, el màrqueting, la publicitat i les relacions
públiques és un sector dinàmic, canviant i en constant transformació. El
Col·legi s’està transformant per adequar-se a la nova realitat professional i
avançar amb ella.
Per aquest motiu convoca el Concurs per la
creació/renovació de la seva imatge gràfica.
Objectiu del concurs
Renovar la imatge gràfica del Col·legi de Publicitaris i Relacions Públiques de
Catalunya, tenint en compte que l’isotip haurà de transmetre la idea d’un
sector en constant moviment, i que Catalunya és una terra de talent.
Concursants
El concurs és obert a la participació de tothom que ho desitgi (excepte
membres del jurat), tot i que es fa una crida especial als membres del Col·legi
i a estudiants de les escoles universitàries i creatives.
Cada participant podrà presentar com a màxim 1 proposta.
Condicions tècniques
Els dissenys han de ser originals i inèdits i de concepció i tècnica lliure
sempre que sigui possible la seva reproducció a dues tintes.
Cal presentar una explicació de la idea i concepte del logotip del Col·legi, així
com una proposta gràfica amb exemples d’adaptació a diferents peces.
Les idees no es valoraran en funció del seu nivell d’acabat. L’important és el
concepte.
Presentació i format
Les propostes s’hauran de presentar en format digital a l’adreça de correu
electrònic: info@colpublirp.com indicant en l’assumpte: Concurs logotip.
Al mail s’haurà d’adjuntar:
. Sol·licitud d’inscripció convenientment emplenada amb les dades personals
i l’acceptació de les bases.
. Document pdf amb l’explicació de la idea conceptual del logotip.
. Proposta gràfica del logotip en format pdf.
. Fitxa tècnica en la qual s’identificaran els colors emprats i la tipografia si
n’hi hagués, etc.
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Termini
El termini de presentació de propostes finalitzarà a les 15 h del dilluns 17 de
juny. No es podran admetre obres lliurades amb posterioritat a aquesta hora
i data.
Jurat i resolució
El Jurat està integrat pels membres de la Junta de Govern del Col·legi.
Actuarà com a secretari, amb veu però sense vot, el director general del
Col·legi. La resolució del jurat es farà pública el dia de la celebració dels
Premis Impacte en el mes de juliol. El veredicte del jurat serà inapel·lable.
Premi
El 1r Premi té una dotació econòmica de 600 euros. Aquest premi està
subjecte a retenció, segons la Llei i el Reglament de l’impost sobre la renda
de les persones físiques.
El 2n i 3r Premi tindran un any de col·legiació gratuïta.
Propietat i devolució de les obres
La persona autora de l’obra seleccionada cedeix al Col·legi de Publicitaris i
Relacions Públiques de Catalunya, sense límit de temps i amb caràcter
exclusiu, els drets de propietat, d’ús i d’explotació de la seva propietat
intel·lectual.
Acceptació
La participació en aquest concurs implica l’acceptació total d’aquestes bases,
que podran ser interpretades pel jurat en aquells aspectes no previstos
inicialment.

