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EL GOB CRIDA A UN CONCURS OBERT PEL DISSENY D’UN LOGOTIP
ACOMPANYAT D’UN LEMA CONMEMORATIU PER A LA CELEBRACIÓ DEL
SEU 40 ANIVERSARI

BASES I CONDICIONS:
El GOB és una entitat no lucrativa que té com a missió “la millora i conservació de les
condicions mediambientals de les Illes Balears per tal d’aconseguir un entorn de sostenibilitat
ecològica i social”.
TEMA:
Els participants hauran de lliurar un projecte de logotip amb una lema que seran utilitzats pel
GOB en les peces gràfiques, web, comunicacions internes i externes en motiu de la celebració
dels seus 40 anys.
PARTICIPANTS:
El concurs està obert a totes les persones que hi vulguin participar sense límit de presentació
de propostes per part d’una mateixa persona.
PROPOSTES:
•
Se valorarà que la proposta reflecteixi:
“La llarga i constant trajectòria del GOB en els últims 40 anys, el seu compromís en la
defensa del territori i el seu paper d’altaveu de la implicació de la societat civil en la defensa
del territori i de la natura”.
•
El disseny haurà de ser original i inèdit
•
La tècnica i l’estil són lliures
•
S’haurà d’identificar clarament el GOB
•
Els colors corporatius del GOB són : Blau: Pantone 279: CMYK 68 / 34 / 0 / 0; RGB 87
/ 147 / 201; HEX # 518ec6 // Negre: 90% Negre ; HEX # 3e3d40, però no són d’obligada
utilització.
MATERIAL A ENTREGAR:
El disseny haurà de lliurar-se de les següents maneres:
•
En paper: logotip + lema aïllats i impresos en versió color i en escala de grisos (o blanc
i negre)
•
En format digital: logotip i lema en versió color i en versió blanc i negre o escala de
grisos en format jpg i bmp
•
Es podrà acompanyar el logotip amb una breu memòria explicativa del disseny, que
contingui els elements que expliquin o ajudin a entendre la concepció i significat de l’obra
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TERMINI:
El termini de presentació comença el dia 18 de març 2013 i finalitzarà el dia 30 d’abril 2013 a
les 10h.
Els treballs es presentaran sota pseudònim en un sobre indicant CONCURS LOGO 40 ANYS
al local del GOB C/ Manuel Sanchís Guarner. Dedins s’hi aportarà, a part del material gràfic,
un sobre tancat on ho hi figuri a la part externa el pseudònim i a l’interior un paper on
s’indiqui el nom, DNI i dades de contacte de l’autor.
JURAT:
El jurat estarà compost per 3 membres del GOB i 3 persones destacades del món de les arts i
la comunicació.
PREMI:
El premiat rebrà un guardó que se l’hi atorgarà en els actes de celebració dels 40 anys, un lot
de productes del GOB i un lot de material d’arts. El GOB donarà a conèixer el resultat en
roda de premsa al que es convidarà el premiat. Se farà també un comunicat de premsa.
PROPIETAT INTEL·LECTUAL:
El logotip premiat quedarà en propietat exclusiva i permanent del GOB que tindrà els drets
de comunicació pública i llibertat per utilitzar el logotip, sempre respectant l'autoria i
esmenant l'autor quan sigui oportú.
DEVOLUCIÓ DELS TREBALLS NO PREMIATS:
Les propostes no premiades podran ser recollides pels seus autors o persones autoritzades
fins a setembre 2013.
ACCEPTACIÓ DE LES BASES:
La participació en el concurs durà implícita l’acceptació de totes les bases i de la resolució del
jurat.
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