
El sobre gran haurà de portar el títol de la proposta i el pseudònim de l’autor. Això 
s’haurà de fer arribar, ja sigui de forma presencial o per correu ordinari, a CLUB 
SOCIAL LA MURALLA C/Sant Miquel nº16, baixos 43004 Tarragona en horari de 
dilluns a divendres de 9 a 13 i de 15 a 19h.  
 
 
OPCIÓ BOPCIÓ BOPCIÓ BOPCIÓ B– suport electrònic 
 
Es tindrà que fer arribar un mail  a l’adreça info@clubsociallamuralla.com amb les 
següents dades: 
 
• Asumpte: concurs logotip i el títol de la proposta i el pseudònim. 
• Proposta del logotip en color en format JPG, GIF O BMP. 
• Proposta del logotip en blanc i negre en format JPG, GIF o BMP. 
• Arxiu de text en format Word amb les dades personals del participant (nom, 

cognoms, telèfon, mail i entitat a la que pertany si és el cas).  
 
 
5. PLAÇ5. PLAÇ5. PLAÇ5. PLAÇ    
 
El plaç d,admissió de propostes serà fins el dilluns 8 d’abril a les 18h 
 
6. JURAT I VEREDICTE6. JURAT I VEREDICTE6. JURAT I VEREDICTE6. JURAT I VEREDICTE    
 
El jurat estarà format pels membres de la Junta Directiva de l’Associació i per una 
persona del món de l’art que valoraran les propostes. Durant la setmana del 15 
d,abril es comunicarà el guanyador i es publicarà la proposta guanyadora i la res-
ta de propostes al facebook i web de l’entitat (www.clubsociallamuralla.com) 
 
7. PREMI7. PREMI7. PREMI7. PREMI    
 
L’autor guanyador rebrà un premi (no en metàl·lic)(no en metàl·lic)(no en metàl·lic)(no en metàl·lic) i un diploma que li acrediti com 
a guanyador. La resta de participants rebran un diploma de participació. 
 
L’entrega de premis es farà el dia 23 d’abril a les 17h al local del Club Social (C/
Sant Miquel nº16, baixos)  durant una festa que realitza l’Associació La Muralla 
per a commemorar la festivitat de Sant Jordi . 
 
El jurat es reserva el dret de qualificar el concurs com a desert.  
 
8. PROPIETAT INTEL·LECTUAL8. PROPIETAT INTEL·LECTUAL8. PROPIETAT INTEL·LECTUAL8. PROPIETAT INTEL·LECTUAL    
 
La proposta guanyadora passarà a ser propietat exclusiva de l’Associació La Mu-
ralla, la qual tindrà total llibertat per  a fer servir el logotip i modificar-lo quan ho 
cregui oportú. Per tant el guanyador del concurs renuncia automàticament a tots 
els drets de propietat Intel·lectual sobre el logotip i cedeix els drets de manipula-
ció, edició, exposició i reproducció. El guanyador s’haurà de fer responsable de 
les reclamacions que poguessin sorgir de qualsevol naturalesa o que tercers po-
guessin fer en quant a la originalitat, semblança o copies parcials dels treballs 
presentats.  
    

9. ACCEPTACIÓ DE LES BASES9. ACCEPTACIÓ DE LES BASES9. ACCEPTACIÓ DE LES BASES9. ACCEPTACIÓ DE LES BASES    
 
La participació en el concurs implica l,acceptació total d,aquestes bases.  
 
 
 
 
 


