
BASES CONCURS NOU SEGELL  

PEL CENTRE CULTURAL CATALÀ DE COLÒNIA 
 

1. OBJECTIU 
L’objectiu del concurs és seleccionar un segell per utilitzar en les activitats, publicacions i/o documentació 
oficial del Centre Cultural català de Colònia. 
 
2. PROCEDIMENT 
Per al present concurs s’estableix un procediment obert de participació. Per a la selecció del segell guanyador 
s’utilitzarà la fórmula de concurs amb intervenció de jurat. 
 
3. PARTICIPANTS 
El concurs està obert a qualsevol persona física o jurídica que desitgi participar.  
Cada concursant podrà presentar diverses propostes, sense estar limitat el nombre d’elles, anant 
acompanyades cadascuna d’elles del seu respectiu pseudònim, tal i com s’explica a l’apartat setè d’aquestes 
bases. 
 
4. PROPOSTES 
Les propostes de logotip hauran de ser originals i inèdites. 
S’aconsella fer servir colors que siguin fàcilment traslladables a escala de grisos, per tal de ser utilitzat tant en 
color com en blanc i negre. 
 
5. CRITERIS DE VALORACIÓ DE LES PROPOSTES 
El jurat prendrà les seves decisions amb total independència i en base als criteris de valoració que determinin, 
que en tot cas, hauran de basar-se en criteris artístics i simbòlics de les propostes. 
A més de la qualitat i la capacitat de representació del segell, es valorarà de manera positiva aquelles 
propostes mostrin la vinculació de Catalunya i Colònia, on el nom del centre apareixi clarament. 
Tot i no establir criteris de mides o formes, cal tenir en compte que la mida hauria de ser reduïda. 
 
6. JURAT I VEREDICTE 
El jurat encarregat de seleccionar el disseny guanyador del present concurs estarà constituït per persones de 
l’equip coordinador del centre. 
Les funcions assignades al jurat són les que es detallen a continuació: 

- L’admissió de les propostes presentades, mitjançant l’aixecament d’acta en la que figuraran, si 
s’escau, les propostes no admeses, detallant els motius de l’exclusió. 
- La valoració de les propostes presentades i de la resta de documentació que les acompanyi. 
- Resoldre i adjudicar el premi a la proposta guanyadora del concurs 
- La interpretació de les bases i la resolució de possibles qüestions que pugui generar el concurs. 

El veredicte del jurat es farà públic durant la celebració de la Castanyada, on també es donarà el premi al 
guanyador i es publicarà posteriorment a la web http://centrecatalacolonia.wordpress.com/ 
El jurat es reserva el dret a declarar el premi desert i convocar un nou concurs.  
 
7. PRESENTACIÓ DE PROPOSTES 
El termini d’admissió de propostes estarà obert fins a les 22h del dia 1 de Novembre de 2011 
Les propostes s’hauran d’enviar al correu electrònic del centre: centrecatala@web.de 
Cada proposta s’haurà d’acompanyar d’una breu explicació i un títol que representi el segell. També s’haurà 
de facilitar el nom/pseudònim i el telèfon del / de la concursant. 
 
8. PREMI 
S’estableix un premi únic per a la proposta guanyadora que constarà d’una panera de productes de la terra. 
 
9. PROPIETAT INTEL·LECTUAL 
El segell premiat quedarà en propietat exclusiva i permanent del Casal Català de Colònia, el qual tindrà 
completa llibertat per utilitzar el logotip premiat com i on cregui oportú. 
Així mateix, l’autor/a del segell prestarà la seva autorització per tal que el Centre Cultural Català puguin 
modificar, desenvolupar o adaptar el disseny de la proposta guanyadora, si fos necessari. 
 
10. ACCEPTACIÓ DE LES BASES 
La participació en el concurs porta implícit el coneixement i l’acceptació d’aquestes bases. 
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