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BASES PER AL CONCURS DE CARTELLS DELS CONCURSOS 
ORGANITZATS PER LA UNIÓ DE COLLES SARDANISTES DE 

CATALUNYA  
 
 

1 – La Unió de Colles Sardanistes de Catalunya convoca un concurs de 
cartells amb el propòsit de seleccionar-ne un que renovi el que s’utilitza 
actualment com a informació dels concursos organitzats per la nostra 
entitat. 
 
2 – En el disseny caldrà deixar un espai per incloure les dades de cada 
concurs, i un altre per poder-hi incloure el logotip de l’entitat i el del 
Centre de Promoció de la Cultura Popular i Tradicional Catalana. 
 
3 – Hi podran participar totes les persones que vulguin, amb una o més 
obres originals, que no hagin obtingut mai cap premi i no hagin estat 
publicades en cap mitjà de comunicació. 
 
4 – La Unió de Colles Sardanistes de Catalunya atorgarà un únic premi de 
600 € al cartell guanyador, premi que serà indivisible i podrà declarar-se 
desert. 
 
5 – L’obra guanyadora serà propietat de la Unió de Colles Sardanistes de 
Catalunya, que en tindrà tots els drets. 
 
6 - La Unió de Colles Sardanistes de Catalunya podrà realitzar una 
exposició amb els cartells presentats, al lloc i en el moment que ho cregui 
oportú. 
 
7 – Oportunament s’anunciarà la composició del jurat qualificador del 
concurs, que serà nomenat per la Junta de la Unió de Colles Sardanistes 
de Catalunya . El veredicte, que serà inapel·lable, es farà públic durant el 
mes de gener de 2012 a la plana web de la Unió de Colles Sardanistes de 
Catalunya (www.uniodecolles.cat) 
 
8 – El termini d’admissió d’originals es tancarà a les 21:00 hores del 31 
d’octubre de 2011. Les obres hauran de ser enviades per correu certificat 
a Unió de Colles Sardanistes de Catalunya, c. Sant Quintí, 14, 08026 
BARCELONA, i hauran d’anar adreçades al Jurat Qualificador del Concurs 
de cartells, Unió de Colles Sardanistes de Catalunya.  
 
9 – Els cartells s’han de presentar a l’interior d’un sobre que no anirà 
signat ni portarà cap adreça ni dada que pugui relacionar el seu contingut 
amb l’autor del disseny. A l’interior del sobre s’hi inclourà l’obra amb el 
lema identificatiu a la part posterior, i un segon sobre amb el mateix lema 
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ben visible a l’exterior i les dades completes i senyes de l’autor o autors a 
l’interior. 
 
10 – Normes que han de complir les obres presentades: 
 

- Format: Les obres s’han de presentar en format DIN-A3 
- Tècniques: Tècniques adaptades als mitjans d’impressió. 
- Colors: A dos colors com a màxim 

 
11 - La Unió de Colles Sardanistes de Catalunya es reserva el dret de fer 
en cada situació les modificacions que cregui convenient, segons les 
necessitats d’impressió, reproducció, ... 
 
12 – La data de lliurament del premi serà comunicada oportunament, i 
coincidirà amb la cloenda del campionat de Catalunya de l’any 2011 
 
13 – Els originals no premiats es podran retirar entre els dies 1 i 31 de 
gener de 2012 de 19:00 a 21:00 al local de la Unió de Colles Sardanistes 
de Catalunya. A partir d’aquesta data, si no es retiren, s’entendrà que 
l’autor renuncia a la propietat de la seva obra. 
 
14 – La participació en aquest concurs implica la total acceptació de les 
bases. La Unió de Colles Sardanistes de Catalunya està facultada per 
resoldre qualsevol situació no prevista en aquestes bases. 
 
 
 


