
Concurs Logotip Can Clariana Cultural 

 

BASES DEL CONCURS PER AL DISSENY DEL LOGOTIP DEL CENTRE CÍVIC CAN 

CLARIANA CULTURAL 
 

 

1. Objecte del concurs 

El centre cívic Can Clariana Cultural del barri Congrés-Indians convoca un concurs per a la creació 

d’un logo per a representar el centre cívic. 

Volem renovar la imatge del centre d’una manera participativa i representativa del barri, és per 

això que volem que totes les persones que ho vulguin puguin participar. 

Can Clariana és un centre cívic de gestió cívica basat ens arts escèniques i és això el que volem 

que es vegi reflectit en el logotip.  

 

2. Requisits 

Pot participar al concurs qualsevol persona que compleixi aquest requisit: 

- Major de 18 anys 

-Presentació del logo de manera individual. 

-El disseny ha de ser original i inèdit i no podrà haver sigut presentat en altres concursos ni usat 

amb anterioritat. 

- Cada concursant només podrà presentar un logotip. 

- Si el disseny inclou fotografies han de ser lliures de drets d’imatge i han de tenir una resolució 

optima per a la impressió. 

 

3. Propietat intel·lectual 

Participar en el concurs implica per part de la persona guanyadora la cessió al Centre Cívic  

Can Clariana Cultural dels drets del disseny, edició, publicació i divulgació des de la data de 

resolució, de manera que el Centre Cívic Can Clariana Cultural passa a ser el titular dels drets 

d'explotació sobre el logotip.  

El Centre Cívic Can Clariana Cultural es reserva el dret d'editar, publicar, emetre o difondre per 

qualsevol mitjà el disseny premiat durant la vigència o existència del Centre Cívic Can Clariana 

Cultural. 

L'acceptació d'aquestes bases i l'elecció del disseny guanyador transmeten al Centre Cívic Can 

Clariana Cultural tots els drets d'explotació sobre l'obra de forma indefinida, de tal forma que el 

pagament del premi arreplegat en aquestes bases es realitza precisament en concepte de 

pagament dels drets d'autor econòmics sobre l'obra seleccionada. L'acceptació d'aquestes bases 

suposa el reconeixement exprés d'aquesta circumstància. 
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4. Premi  

El premi constarà de 300€. Aquest premi, estarà subjecte a les normes fiscals, concretament la 

retenció del 19%. Serà obligatori recollir-los en els 30 dies posteriors a la publicació del resultat. 

En cas contrari es perdrà el premi. 

El premi es podrà declarar desert en cas que no hi hagi consens en el jurat. 

Totes les obres participants s’exposaran a Can Clariana. Els autors que no vulguin participar 

hauran de fer-ho constar en el mateix e-mail d’entrega. 

 

5. Format 

 

El logo haurà d’entregar-se en els formats següents: .eps, .jpg i .png amb una resolució mínima 

de 300dpi.  

El guanyador es compromet a entregar el logo en color i a una sola tinta. 

En el logo ha de sortir obligatòriament: Can Clariana 

També s’haurà d’indicar la tipografia emprada. 

 

6. Terminis 

 

La data límit d’entrega serà dilluns 31 de gener del 2022 a les 21h 

La resolució del veredicte serà durant el mes de març 

 

7. Presentació 

Enviar un correu a info@canclariana.cat 

Assumpte: concurs logotip 

Cos del missatge: 

Nom i cognoms, Email de contacte i Telèfon (a l'efecte de notificar el resultat del concurs al 

guanyador). 

En els arxius adjunts han de constar: Declaració, document amb petita descripció dels elements 

que surten i el significat, el disseny amb les característiques indicades. 

Si disposeu de compte a les xarxes socials (instagram, facebook i twitter), de manera opcional, 

ens podeu adjuntar el nom d’usuari per tal d’etiquetar-los si es publiquen les propostes rebudes.  

 

8. Jurat 

El jurat estarà format per persones de vinculades al Centre Cívic Can Clariana Cultural.  
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9. Autorització 

En/na………………………………………………………………………………………………………………… amb DNI 

………………………………., autor/a del disseny …………………………………………………………………, presentat 

al concurs “LOGOTIP CC CAN CLARIANA CULTURAL”.  

Manifesta: a) Que el disseny és original i inèdit. b) Consent expressament transmetre al Centre 

Cívic Can Clariana Cultural tots els drets d’explotació del meu disseny de forma indefinida si fos 

premiada, segons les bases del concurs. I per a que consti signo la present,  

En ............................. a ......................de ....................... del 202   .  

 

Signat 


