BASES DEL CONCURS DE CARTELL PER LA CRIDA DE VOLUNTARIAT DEL PROJECTE RADARS
El projecte Radars, en el procés de fer créixer l’equip de voluntaris convoca el concurs del
cartell per anunciar la crida de voluntariat, d’acord amb les següents bases:
1. L’objecte del concurs és seleccionar el cartell per anunciar la crida de voluntariat del
projecte Radars
2. Hi pot participar qualsevol persona, major o menor d’edat, sense límit d’edat. Cada
concursant podrà presentar un màxim de dues obres.
3. Les obres presentades han de ser originals i inèdites. Els dissenys es poden elaborar en
qualsevol estil o tècnica que permeti la fotoreproducció i la impressió en quatricomia.
Els participants es reponsabilitzen que no hi hagi drets de tercers i seran responsables
de qualsevol reclamació per autoria o plagi. No s’admetran tintes metal·litzades o
fluorescents, ni relleus i volums enganxats.
4. El cartell ha d’incorporar el logotip oficial de l’Ajuntament d’Arenys de Munt, el logotip
del projecte Radars, les dades de contacte del projecte i un eslogan per la crida de
voluntariat (consultar annexes).
5. El format dels cartells serà de 42,1 cm per 29,9 cm (DIN A3). El format pot ser vertical
o horitzontal. Les propostes s’hauran de presentar en un suport rígid (ja sigui en cartó
ploma, cartró normal, fullola o qualsevol altre element que permeti poder-lo exposar
més endavant). Si el cartell inclou una imatge fotogràfica, caldrà adjuntar-hi la imatge
original de qualitat. L’autor/a n’haurà de lliurar una còpia en suport informàtic i amb la
resolución adecuada per a la seva impressió (CMYK-300 dpi) DINA3 i quatricomia.
6. Recordar que Radars és una xarxa de prevenció en la qual participem veïns i veïnes,
comerciants, persones voluntàries i professionals de les entitats i serveis del poble per
ajudar i facilitar que les persones grans d’Arenys de Munt puguin viure a casa seva
garantint el seu benestar. La prioritat del projecte Radars és reduir el risc d’aïllament i
d’exclusió social de les persones grans i incrementar els seus vincles amb el poble.
Radars s’adreça a persones grans que viuen soles o acompanyades d’altres persones
grans, o amb necessitats de suports (per més informació podeu consultar les notes de
premsa de l’Ajuntament).
7. L’eix temàtic del cartell és la crida de voluntariat pel projecte Radars tenint en compte
l’apartat 6.
8. Les obres han d’anar acompanyades d’un sobre tancat amb un pseudònim, que també
haurà de constar a l’anvers del cartell i a l’interior del sobre juntament amb el nom i
cognoms de l’autor, l’adreça, correu electrònic i telèfon. Els autors/es podran signar
les seves obres una vegada conegut el veredicte del jurat.
9. El jurat estarà format per usuaris Radars, persones grans del municipi que participen al
projecte.
10. No s’otorgarà premi econòmic al guanyador del concurs. S’otorgarà un diploma de
reconeixement de mèrits i agraïment pel compromís i respecte vers la gent gran
d’Arenys de Munt i apareixerà a la web de l’Ajuntament d’Arenys de Munt.
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11. El jurat farà una primera preselecció, tot descartant els treballs que no compleixin
qualsevol punt de les bases. El veredicte del jurat serà inapel·lable.
12. El jurat tindrà en compte la originalitat, la creativitat, la seva capacitat comunicativa i
l’adequació a la temàtica (captació de voluntariat per Radars).
13. El cartell guanyador quedarà propietat del projecte Radars. L’autor/a des del moment
en què es presenta a aquest concurs renuncia a favor de Radars, que serà l’únic que
tindrà tots els drets de reproducció, ús i divulgació com a cartell per la crida de
voluntariat de Radars.
14. El cartell guanyador i tots els que hagin participat podran ser exposats durant la
setmana de la Gent Gran a la Sala d’exposicions a l’octubre de 2018. Un cop finalitzada
la exposició es podran recollir els originals a l’Ajuntament fins al dia 10 de gener de
2019. Els cartells no retirats podran ser utilitzats pel projecte RADARS en qualsevol cas,
i en podrà fer l’ús que estimi convenient sense que es pugui reclamar cap dret
d’autoria.
15. Els originals s’hauran de lliurar a l’Ajuntament d’Arenys de Munt, rambla Francesc
Macià, 59, de dilluns a divendres de 9:30h a 13h. La data final per a la presentació de
propostes serà el dia 19 de setembre de 2018 a les 13h.
16. En cap cas els concursants poden exhibir, ensenyar o publicar els cartells presentats
fins que no s’hagi fet la presentació pública del cartell guanyador. Sota pena de quedar
desqualificats.
17. El jurat es reunirà el dia 19 de setembre a la tarda.
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ANNEXES

1. Logotip del projecte Radars:

2. Logotip Ajuntament d’Arenys de Munt:

3. Dades de contacte del projecte Radars:
radars@arenysdemunt.cat
937 937 982

4. Informació que ha d’aparèixer al cartell:
a) CONCEPTE DEL PROJECTE (aquesta frase ha d’aparèixer com a explicació clau de
Radars):
•

Una mirada sensible i respectuosa per les persones grans que viuen soles

b) ESLÒGAN DEL PÒSTER:
•

Comparteix el teu temps amb nosaltres! Participa a Radars!
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