Bases del concurs de cartells de la campanya
“Els esplais fem l'estiu” 2017
1. Presentació
1.1 Esplais Catalans estableix el Concurs de Cartells de la campanya “Els esplais fem
l'estiu” que té per objecte seleccionar el cartell de promoció dels campaments, colònies i
rutes dels esplais d'Esplac.
1.2 El termini per a la presentació de candidatures és des de la publicació d’aquestes bases
(19 d'abril de 2017) i fins a les 23.59 h del 15 de maig de 2017.
1.3 Poden presentar-se al concurs les persones físiques de qualsevol edat.
1.4 Els treballs poden ser individuals o col·lectius.
1 . 5 L'elecció del cartell guanyador es farà per votació dels esplais a través de
l’EsplacNet del 18 al 31 de maig. Cada esplai tindrà un vot.

2. Característiques tècniques dels treballs
2.1 El cartell s’ha de presentar en el format JPG (en qualitat d'impressió de 300ppp) al
correu esplac@esplac.cat.
2.2 El format del cartell haurà de ser DIN-A3 en vertical.
2.3 S'han de presentar dos versions del cartell:
▪ Una versió que inclogui el text “Els esplais fem l'estiu”.
▪ Una segona versió idèntica, però sense el text "Els esplais fem l'estiu". Aquest
cartell servirà per altres activitats que no siguin a l'estiu.
2.4 Les dues versions del cartell han contemplar un espai buit per posar les dades de
l'activitat (nom de l'activitat, lloc, dates, inscripcions i preu).
2.5 A més, ha de reservar una franja horitzontal blanca de 50 mm al marge inferior. Serà un
espai pels logotips (de l'esplai, d'Esplac, de la DGJ de la Generalitat i d'altres que es puguin
necessitar).
2.6 El cartell ha d'incloure elements de campaments, colònies i rutes dels esplais.
2.7 Es pot utilitzar la tècnica que es consideri més adequada per realitzar-lo (pintura,
il·lustració, fotografia, collage, etc.), però ha de ser apta per a la reproducció impresa i
digital.
2.8 El cartell ha de reflectir els valors que promovem des d'Esplac: amistat,
internacionalisme, educació, laïcitat, associació, voluntariat, transformació social i drets
dels infants.
2.9 Si hi ha text, haurà d'estar escrit en català.
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3. Inscripció
3.1 Cada participant o grup pot presentar un màxim d'un cartell.
3.2 Els treballs s’han de presentar per correu electrònic a esplac@esplac.cat amb
l'assumpte: Concurs de cartells “Els esplais fem l'estiu”.
3.3 Els cartells no han de portar cap nom ni signatura.
3.4 Al correu s’hi ha de fer constar el nom, els cognoms, l'edat, i telèfon de l’autor/a. En cas
de presentar un cartell elaborat en grup, s'ha de fer constar el nom del grup, els noms, els
cognoms, les edats dels participants i un telèfon de contacte.

4. Votacions i veredicte
4.1 Es comprovarà que tots els treballs presentats compleixen i s'adeqüen a aquestes bases
del concurs abans de presentar-lo a votació.
4.2 Les votacions es faran a través de l’EsplacNet. Només podran votar els esplais d'Esplac.
Cada esplai tindrà un sol vot.
4.3 No es facilitaran les dades dels i les participants públicament fins que s'hagi decidit el
cartell guanyador.
4.4 El resultat de les votacions es farà públic el dia 5 de juny de 2017 al web d'Esplais
Catalans (www.esplac.cat).
4.5 Esplais Catalans es reserva el dret de declarar desert el concurs, com també de resoldre
qualsevol imprevist.
4.6 La participació en el concurs comporta el ple reconeixement i acceptació del resultat de
les votacions i el seu caràcter inapel·lable.

5. Característiques del premi
5.1 El cartell guanyador serà utilitzat per a la campanya de difusió de les activitats de
campaments, colònies i rutes dels Esplais Catalans. Els esplais que vulguin difondre la seva
activitat podran sol·licitar cartells personalitzats amb les seves dades a través de
l’EsplacNet.
5.2 El premi consistirà en material d'acampada valorat en 150€.

6. Propietat dels treballs
6.1 La propietat intel·lectual del treball guanyador correspondrà a l’autor/a.
6.2 Això no obstant, l'atorgament del premi comportarà sobre el treball guanyador la cessió
exclusiva i gratuïta a favor d'Esplais Catalans de tots els drets de reproducció, distribució,
comunicació pública i transformació per qualsevol modalitat, mitjà o format.
6.3 Esplais Catalans podrà exercir els seus drets lliurement, sense limitacions de tipus
temporal o territorial, ni de cap altre tipus, i sense que en cap cas sigui necessària
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l'autorització de l'autor/a, el/la qual no tindrà dret a cap tipus de remuneració, percepció,
participació, compensació ni indemnització per raó d'aquell exercici ni de la cessió de drets.

7. Obligacions dels i les participants
7.1 La participació en el concurs comporta l'acceptació plena d'aquestes bases.
7.2 L'incompliment per part de la persona guanyadora de les obligacions resultants
d'aquestes bases donarà lloc a la cancel·lació de les obligacions assumides per Esplais
Catalans així com l'atorgament del premi. No obstant això, es mantindrà vigent la cessió
dels drets en els termes que queden exposats.

8. Informació i consulta de les bases
Per qualsevol dubte sobre aquestes bases o el concurs podeu adreçar-vos a
esplac@esplac.cat o trucar-nos al 93 302 61 03 (de dilluns a dijous de 9h a 14h i de 15h a
18h i divendres de 9h a 14h).
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