BASES REGULADORES DEL CONCURS DE DISSENY DE SAMARRETES DEL
CLUB VOLEI BARBERÀ

Es convoca la primera edició del concurs de disseny de la samarreta
d’escalfament que vestiran tots i totes les integrants del CV Barberà
durant la temporada 2018-2019.

PARTICIPANTS
Podrà participar en el concurs qualsevol jugador/a, afeccionat/ada o
simpatitzant del Club Voleibol Barberà que respecti les bases del
certamen.
TEMÀTICA
Evidentment la temàtica del disseny ha de ser el món del voleibol, es
valorarà un disseny que mostri els principals trets del nostre club i de les
persones que el formen.
DISSENY
En els dissenys presentats hi haurà de constar el nom i escut del Club
Volei Barberà i mantenir els nostres colors corporatius (blau i groc)
La persona concursant serà responsable, en cas de no fer servir imatges
pròpies, de no vulnerar la llei de propietat intel·lectual o els possibles
drets d’autor que poguessin tenir les imatges.
La persona concursant serà responsable de no utilitzar cap missatge
discriminatori de cap classe.
Per a obrir el certamen a una major participació, la tècnica de realització
del disseny és lliure. En cas de aquests s’efectuïn amb una tècnica que no
permeti la seva reproducció directe a les samarretes, s’iniciaria un procés
amb el guanyador/a per a que aquest acabi sent adequat per a la seva
reproducció.
El disseny ha de preveure una bona aplicació en una samarreta, a la part
frontal i/o posterior.

El Club Volei Barberà es reserva el dret de no publicar i eliminar els
dissenys rebuts que no estiguin relacionats amb la finalitat del concurs i no
respectin les seves bases.
El Club Volei Barberà es reserva el dret a deixar el concurs desert.
EL JURAT
La Comissió Esportiva del CV Barberà escollirà els tres millors dissenys, que
posteriorment seran publicats al compte d’Instagram de l’entitat per
sotmetre’ls a votació popular. El disseny que hagi obtingut més vots dins
un termini determinat, serà el guanyador del certamen.
PREMI
El guanyador/a del 1er premi Concurs de disseny de la samarreta
d’escalfament del Club Volei Barberà 2018-2019 obtindrà un pack bàsic de
la nova equipació de la propera temporada.
PRESENTACIÓ DELS DISSENYS
Les persones interessades han d’enviar els seus dissenys al correu
voleibarbera@hotmail.com en format jpg.
El termini per presentar els dissenys s’iniciarà l’1 de març de 2018 i
finalitzarà el 31 de març de 2018.

