BASES DEL CONCURS PER A ESCOLLIR UN LOGOTIP DEL
SERVEI CIVIL INTERNACIONAL DE CATALUNYA
El Servei Civil Internacional de Catalunya (SCI- Catalunya) ha creat un concurs
obert per a tothom en el qual es concursarà el nou logotip de l’entitat.
El Servei Civil Internacional de Catalunya obre per a qualsevol persona l’oportunitat
d’aportar:
La seva idea sobre com podria ser el nou logotip de l’entitat
Un logotip ja dissenyat per ell mateix.
Totes dues opcions són vàlides i concursaran dins de la mateixa categoria. En el cas
que l’opció guanyadora sigui una idea, i no un logotip ja dissenyat, l’SCI procedirà a
encarregar el seu disseny a un professional a partir de la proposta guanyadora.
D’aquesta manera, l’SCI- Catalunya ofereix l’oportunitat a que qualsevol persona pugui
participar sense necessitat que aquesta disposi de coneixements de disseny previs.
Les propostes es recolliran dins del termini establert en les següents bases, i l’opció
guanyadora es decidirà entre tres finalistes per mitjà de votació democràtica, en la
trobada d’avaluació de camps de treball que realitza l’SCI el 5 i 6 d’Octubre del 2013.
Prèviament, un jurat format per la junta de l’SCI, 2 sòcis/es i una persona de l’equip
tècnic de l’entitat faran la selecció per tal de deixar tan sols tres opcions finalistes.
El nou logotip ha de representar els valors, el treball i l’actuació de l’SCI, mantenint els
valors corporatius i les sigles actuals.

BASES

Primera. L’objectiu de la convocatòria és trobar un nou logotip per a l’entitat. Per tal de
concursar es podran presentar idees o logotips ja dissenyats. Totes dues opcions,
però, han de respondre als valors que transmet l’SCI-Catalunya.
Segona. Podran participar en el concurs totes aquelles persones físiques o jurídiques
de qualsevol nacionalitat presentant idees pròpies, inèdites i originals que compleixin
els objectius del concurs.
Tercera. Cada participant podrà presentar un màxim de dues propostes.
Quarta. Les propostes hauran de contenir els següents elements:
-

Les sigles “SCI Catalunya”
Els colors corporatius: el negre, el blanc i el taronja.
La idea proposada ha de respondre als valors que transmet l’SCI-Catalunya
Es valorarà que la idea o logotip es pugui dur a terme tant en color com en
blanc i negre.

Cinquena. Tots els treballs es presentaran sota pseudònim a fi de garantir l’anonimat
dels participants. Les idees s’enviaran a l’adreça electrònica comunicacio@sci-cat.org
assenyalant a l’assumpte “Concurs idea nou logotip” tot seguit del pseudònim escollit.
En el correu hi haurà adjuntat tota la documentació indicada en les bases anteriors,
així com un document adjunt amb dades de contacte del participant (adreça, correu
electrònic i telèfon) i el seu nom real.
Sisena. Es valorarà, però no és obligatori, que les idees i/o logotips es presentin en el
següents formats digitals.
-

Versió en color
Versió en blanc i negre
Versió a escala de grisos
Es presentaran en format digital que permeti la posterior possible modificació
amb els actuals programes de disseny (jpeg, jpg, gif).

Setena. El plaç per a presentar les propostes finalitzarà el 30 de setembre a les 23:59
hores.
Vuitena. El jurat que farà la primera selecció de les idees finalistes estarà format per la
junta de l’SCI, 2 sòcis/es i una persona de l’equip tècnic
Novena. Un cop el jurat anterior hagi seleccionat les tres propostes finalistes,
aquestes s’exposaran durant el cap de setmana d’avaluació dels camps de treball que
organitza l’SCI-Catalunya (5 i 6 d’Octubre de 2013) i els i les participants votaran
democràticament l’opció guanyadora.
Desena. El jurat tindrà en compte els següents criteris de valoració de les propostes
del logotip per a seleccionar les finalistes:
-

L’originalitat i creativitat del disseny.
La representació dels valors i del treball que realitza l’entitat en el disseny.
L’aplicabilitat del disseny en diferents formats de comunicació de l’entitat.
La facilitat d’identificació i lectura de les sigles de l’entitat.

Onzena. Un cop sabut el resultat de la votació dels voluntaris, es procedirà a gestionar
el premi per al creador de la proposta guanyadora i els dos finalistes.
Dotzena. La comunicació de la decisió del jurat es farà a través dels diversos canals
de comunicació dels quals disposa l’entitat (butlletí, pàgina web, xarxes socials, ...).
Tretzena. La totalitat dels drets derivats de la idea guanyadora serà propietat del
Servei Civil Internacional de Catalunya, sense perjudici de la reserva dels drets
irrenunciables que la legislació sobre propietat intel·lectual reconegui al seu autor/a. En
tot cas, l’autor/a de la idea premiada cedeix en exclusiva, al Servei Civil Internacional
de Catalunya, sense límit de temps i per a tots els països del món, tots els drets
d’explotació del disseny presents i futurs en qualsevol suport conegut o que es pugui
inventar en el futur, incloent a títol d’exemple i no exhaustiu els drets de modificació,
impressió, publicació, difusió i comunicació per a qualsevol procediment i modalitat, en

qualsevol suport i les vegades que es consideri necessari per als fins previstos en les
presents bases.
Catorzena. L’SCI Catalunya també es reserva el dret d’utilitzar qualsevol dels
dissenys presentats en un futur.
Quinzena. El premis consistiran en:
- 1r premi: Un cap de setmana en una casa familiar a Les Escaules (Alt Empordà)
- 2n i 3r premi: Les dues opcions finalistes, però no guanyadores, també tindran premi.
En aquest cas, un camp de treball gratuït amb l’SCI Catalunya (aquest premi
cobreix la quota d’inscripció i de soci/a en cas de no ser-ho – 115€ si és un camp en
un país enriquit i 145€ si és un camp a un país empobrit- el vol no està inclòs).
Setzena. Serà exclosa del concurs qualsevol proposta que tingui alguna de les
següents característiques:
-

Ser entregada fora de termini.
No complir alguna de les condicions establertes en les presents bases.
Presentar contradiccions essencials, inexactituds o aspectes incomprensibles.
No ajustar-se estrictament a les normes de presentació del concurs.
Intentar influir en la decisió del jurat.
Presentar una mateixa persona més de dues propostes.
Els treballs exclosos seran comunicats de la forma pertinent així com les raons
de la seva exclusió.

Dissetena. Els participants eximeixen a l’organització de qualsevol responsabilitat que
se’n derivi del plagi o de qualsevol altra transgressió de la legislació vigent en la que hi
puguin incórrer els participants.
Divuitena. El Servei Civil Internacional de Catalunya podrà realitzar qualsevol
publicació, en qualsevol mitjà, material i suport present i futur i/o exposar tots o part
dels treballs presentats als concurs, segons es cregui oportú, sense que això obligui a
cap contraprestació, i citant en tot moment la seva procedència i autoria excepte
aquells en el que els seus autors hagin expressat el seu desig de seguir a l’anonimat
en el moment de no haver guanyat.
Dinovena. El Servei Civil Internacional de Catalunya es reserva el dret de
desenvolupar el Manual d’Identitat Corporativa del SCI usant o no els serveis de la
persona guanyadora.
Vintena. Qualsevol consulta que es vulgui realitzar sobre la interpretació de les bases
o sobre qualsevol dubte que la seva lectura hagi pogut suscitar serà atesa pel
departament de comunicació del Servei Civil Internacional de Catalunya a
comunicacio@sci-cat.org.
Vint-i-unena. La participació en aquest concurs voldrà dir que s’accepten totes les
bases establertes en aquest document, així com la composició del jurat i del seu
funcionament.

