Bases Concurs de Logo pel 25è Aniversari dels Sagals d’Osona
Presentació
Els Sagals d’Osona, nascuts l’any 1997, són la primera colla castellera de la comarca
d’Osona. Els Sagals d’Osona són una de les entitats més importants i nombroses
d’Osona. Constitueixen avui en dia una agrupació consolidada i arrelada i que es troba
en un dels seus millors moments en caire estrictament casteller, però també en l’àmbit
social.

Objectius de la convocatòria
Durant l’any 2022 els Sagals d’Osona celebren el 25è aniv ersari de la sev a
fundació. Així doncs, es planteja la creació d’un logotip especial per celebrar aquesta
ocasió.
En aquest sentit, volem recuperar, en la mesura del possible, la idea del lema casteller
que fa anys que acompanya a la colla: “arrelats al país, enfilats als castells”. A més a
més, haurà de fer referència a l’emoció i a la vegada estructura que implica tota
construcció d’un castell humà.

Participació
La participació és oberta a tota la població.

Continguts bàsics i presentació del logotip
La proposta de logotip del 25è aniversari dels Sagals d’Osona
ha de ser original i inèdita.
El logotip ha d’incloure d’alguna manera el color carbassa (representatiu de la
colla) i han d’aparèixer escrits, com a mínim, els següents conceptes:
• 25è Aniversari
• Sagals d’Osona
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Cal presentar:
•
•

Butlleta d'inscripció degudament emplenada que trobareu a www.sagals.cat i,
on haureu d'adjuntar
2 còpies digitals, una a mode RGB i l’altra CMYK. Format tiff. La resolució
ha de ser de 300 d.p.i. Mesura: DIN A4 aproximadament: 210mm
x 290mm.

Lloc i termini de presentació
La data límit de presentació de les propostes és el 14 de desembre de 2021.
Totes les propostes han d’haver estat presentades a través del formulari de la
web: www.sagals.cat
Per tal que la participació sigui vàlida, les dades aportades han de se certes i s'han
de poder contrastar.
Un cop omplert el formulari, en cas que l'organització no pugui contactar amb algun
dels premiats es considerarà que aquest en quedarà exclòs.
Jurat i Criteris de valoració
El jurat estarà integrat pels membres de la "Comissió elecció del logotip del 25è
Aniversari dels Sagals d'Osona" amb professionals de l'àmbit del Disseny.
Els membres de la "Comissió elecció del logotip del 25è Aniversari dels Sagals
d'Osona, són:
- Imma Espona professora de Disseny Gràfic a l'Escola d'Art de Vic
- Xavier Rius, ex-cap de colla dels Sagals d'Osona, Arquitecte i Enginyer en
Organització Industrial
- Olga Serarols professional de Marketing i publicitat i, membre de la Junta de
l'Associació Cultural Sagals d'Osona
El jurat valorarà les propostes abans del dia 18 de desembre, amb l'adequació de la
proposta a l'ocasió del 25è Aniversari dels Sagals d'Osona i a la seva identitat,
claretat i la innovació, així com aquells altres aspectes que els membres del jurat
considerin rellevants i en seleccionarà tres com a finalistes.
El veredicte per les propostes finalistes es farà públic el dia 18 de desembre dins el
marc de l'activitat del Tió de la Canalla i es votarà la guanyadora el mateix dia 18 de
desembre, a la tarda, en el desenvolupament de l'Assamblea Extraordinària que hi
ha prevista. Posteriorment es mostraran els resultats a través de les xxss i web
del Sagals d’Osona: www.sagals.cat
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Premis
El premi serà d'una dotació econòmica. Hi haurà dos premis de 50 € per a dos finalistes
i un de 150 € pel guanyador.
El jurat es reserva la possibilitat d’atorgar dues mencions especials, sense
dotació econòmica.

Condicions
La Colla castellera Sagals d’Osona es reserv a el dret en exclusiv a de la utilització
del disseny del logotip guanyador, l’autor o autora no podrà destinar el disseny
guanyador a cap altre ús, llevat autorització expressa dels Sagals d’Osona.
Els autors o autores de les propostes guanyadora i finalistes,
respectiv ament, en cedeixen la propietat intel·lectual a favor dels Sagals d'Osona.
La
participació
al
concurs
implica
l’acceptació
d’aquestes
bases.
En cas necessari, el jurat es qui té el dret de realitzar-ne les interpretacions que
corresponguin.
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