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BASES DEL CONCURS DE CARTELLS RAIERS 2020
L’Associació Cultural dels Raiers de la Noguera Pallaresa convoca per primera vegada el
concurs de cartells per seleccionar la millor proposta i que sigui el
cartell oficial d’aquesta XLII Diada dels Raiers.
Volem estimular la participació i tornar a despertar el sentiment raier i la creativitat.

PARTICIPANTS
El concurs està obert a tots els públic d’arreu del món.

CALENDARI
Presentació de propostes : del 25 de febrer al 30 de març de 2020.
Selecció dels 3 finalistes : del 30 de març al 5 d’abril de 2020.
Publicació dels 3 finalistes : 5 d’abril de 2020.
Selecció del guanyador per part del jurat : 8 d’abril de 2020.
Presentació de tots els cartells i entrega del premi al cartell guanyador : data pendent de
confirmar.

LLIURAMENT I CONDICIONS
➔ El cartell ha de ser original i en color.
➔ Els participants hauran d’enviar les seves propostes a raiers@elsraiers.cat en format PDF.
➔ Cada candidat podrà presentar 1 proposta.
➔ Tots els cartells han de portar una foto o representar als Raiers de la Noguera Pallaresa.
➔ Tots els cartells han d’incloure el logotip de l’Associació.
➔ L’Associació es reserva el dret de no acceptar propostes que consideri ofensives o poc
adients.
➔ En el moment d’enviar la proposta s’haurà de complimentar un formulari online que serà el
document oficial d’inscripció i per identificar la titularitat de les propostes. Només l’Associació
podrà accedir a les dades.
➔ El cartell haurà de tenir un títol, que serà el que es referenciarà en el procés de votacions.
➔ El cartell s’ha de presentar en format PDF o JPG en format DinA3 vertical. El pes de l’arxiu no
pot superar els 600KB.
➔ És imprescindible respectar totes les bases.

PREMI
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1 Pack Amigo
1 Samarreta 2020
Sopar a la carpa per dues persones
Baixada en rai des dels Eixavegons a l’arribada (només el guanyador)

SELECCIÓ DEL CARTELL GUANYADOR
La selecció del cartell guanyador es farà de la següent manera:
- Es publicaran tots els cartells rebuts i es farà una votació popular per seleccionar els 3
cartells finalistes.
- Es publicaran els cartells finalistes.
- El jurat escollirà la proposta guanyadora.

EL JURAT
El jurat està format per la Junta i socis de l’Associació.
Els criteris que s’aplicaran per seleccionar el cartell guanyador seran:
- Originalitat de la proposta
- L’impacte visual i la claredat del missatge.
- L’ús d’elements relacionats amb els Raiers de la Noguera Pallaresa.

El jurat pot declarar el concurs desert si considera que cap de les obres finalistes
té la qualitat suficient. La seva decisió serà inapel·lable.

ENTREGA D’ART FINAL DEL CARTELL GUANYADOR
El guanyador haurà d’entregar el cartell i les corresponents adaptacions en un suport digital
que contingui l’art final realitzat en Illustator o InkScape (format vectorial) i en una versió de
programa actualitzada, amb qualitat i resolució òptima per a posteriors aplicacions i
reproduccions. També s’hauran d’adjuntar totes les fonts utilitzades, els originals de les imatges
digitalitzades en alta
resolució.
IMPORTANT : en el cas de que en el disseny s’utilitzi una imatge ja existent i que no pertany a
l’autor del cartell, s’haurà de justificar el pagament per la compra o de cessió de drets d’imatge i
d’autor. En cas de no realitzar-se aquest pas no s’acceptarà el cartell.
L’Associació podrà utilitzar la imatge guanyadora pel desenvolupament d’aplicacions que

2/3

CONCURS DE CARTELLS RAIERS 2020
Escrit per laia porta
dimecres, 26 de febrer de 2020 08:48 - Darrera actualització dimecres, 26 de febrer de 2020 08:58

consideri oportunes, podent reproduir-la, adaptar-la i
aplicar-la en tants formats i suports com es necessiti sense demanar autorització a l’autor.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL
Els dissenys i altres continguts del cartell objecte d’aquest concurs han de ser de l’autoria del
candidat, que no hi pot incorporar elements creats per terceres persones sense obtenir-ne
l’autorització prèvia escrita i la cessió dels drets a favor de l'Associació que s’indiquen a
continuació.
- La utilització del cartell guanyador comporta la cessió per part del concursant i a favor de
l'Associació dels drets exclusius de reproducció,

comunicació pública, distribució i transformació del cartell resultant per a la seva explotació, de
manera aïllada o en combinació amb altres elements,
en/per qualsevol suport, mitjà, tecnologia i sistema, en qualsevol lloc del món i per tot el termini
de protecció legal dels drets de propietat
intel·lectual esmentats, sense que aquesta explotació generi el dret de cap pagament
addicional al que és previst com a premi.
- Aquests drets són cedibles per l'Associació a tercers.
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