BASES CONCURS DISSENY LOGOTIP GOT LES MASIES DE RODA
1. Aquest concurs està obert a totes aquelles persones que hi vulguin participar, a títol
personal. No es valoraran aquells dissenys fets per empreses.
2. Cada participant pot presentar tants dissenys com vulgui, essent el disseny
guanyador el que s’incorporarà al got per part de l’organització.
3. Els dissenys hauran de tenir dibuixos i hauran de comptar amb les lletres “Les
Masies de Roda” i “Festa Major 2019”
4. Els dibuixos hauran de ser en blanc i negre i caldrà presentar-los en format PDF.
5. El termini per a la presentació dels dissenys finalitzarà el 9 de setembre del 2019 a
les 12:00h.
6. Per a fer la inscripció és necessari enviar les dades personals (nom, cognoms, DNI i
telèfon) a masiesr@diba.cat junt amb el disseny adjuntat en format PDF i PNG.
7. Els encarregats de valorar el disseny serà un jurat format per l’Alcalde Jordi Vistós,
la regidora de Joventut i festes Aida Canal i la regidora de Participació ciutadana
Montse Cabellós.
8. El jurat valorarà la originalitat dels dibuixos presentats i que facin una bona
representació de la Festa Major del poble.
9. La valoració es farà el dia 9 de setembre a les 18:00h i es publicarà la resolució a la
web i als canals de difusió al mateix dia.
10.

El premi seran dos tiquets per al Sopar de Festa Major que es celebrarà el

dissabte dia 28 de setembre, a les 21.30h a la Sala Polivalent.
11.

Els drets sobre els dissenys seran propietat de l’Ajuntament de les Masies de

Roda per la serigrafia dels gots de la Festa Major 2019, igual que per fer-ne ús per a
qualsevol difusió que es consideri necessària.
12.

La participació del concurs implica l’acceptació d’aquestes bases.

Les Masies de Roda, 6 d'agost de 2019

