BASES QUE REGIRAN EL CONCURS PEL DISSENY
DEL NOU ESCUT DEL CLUB MARÍTIM MONTGAT
1. FINALITAT
El Club Marítim Montgat fou creat l’any 1988 i ha tingut des
d’aquella data l’escut que es reprodueix a la figura, escut que ha
representat en forma satisfactòria la imatge del club tots aquests
anys.
Amb motiu del seu 25è aniversari, el Club ha decidit treure a
concurs el disseny d’un nou escut, que representi la identitat i
l’activitat actual del club, i alhora millori la funcionalitat de l’escut
original en ser reproduït en diferents escales.
Les presents Bases tenen per finalitat regular la concessió del
premi al disseny d’aquest nou escut del Club Marítim Montgat.

2. OBJECTE DEL CONCURS
Dissenyar l’escut del Club Marítim Montgat, segons les especificacions tècniques següents:


Farà referència al Club Marítim Montgat, nom que apareixerà com a text a l’escut.



Serà representatiu de les activitats esportives del Club, o si no de totes, de la més important.
Les activitats esportives són totes marítimes i les principals tenen a veure amb els esports de vent:
navegació en patí català o hobie-cat, windsurf i kitesurf. Al Club també es practica la pesca
esportiva i la navegació a rem: caiac i stand-up paddle.



L’escut ha de ser reproduïble, mantenint la fidelitat al disseny en moltes diferents mides, essent la
més petita de 2x2 cm.



No hi ha límit de colors en el disseny, però també s’haurà de poder reproduir en blanc i negre.



A fi de mostrar una certa continuïtat amb l’escut actual, es valorarà que la paraula “MONTGAT”
conservi una tipografia el més semblant possible a la de l’escut actual.



El disseny es presentarà en paper i en format digital. La versió en paper ha d’incloure les mides
15x15 cm, 4x4 cm i 2x2 cm, en color i en blanc i negre. En format digital ha d’incloure també la
versió en color i en blanc i negre.

Les obres presentades han de ser originals i inèdites. L’originalitat vindrà referida al fet de la novetat
objectiva de l’obra en el moment de la seva creació. Les possibles semblances estètiques del nou escut
amb l’escut actual no es consideraran com a manca d’originalitat.

3. TIPUS DE CONCURS
El concurs serà obert a totes les persones que hi vulguin participar.
Cada concursant podrà lliurar com a màxim tres treballs.

4. PUBLICACIÓ
La convocatòria del concurs es realitzarà mitjançant anunci publicat tant al web del Club Marítim
Montgat com a la de l’Ajuntament del Municipi i a la revista “Montgat”. També es comunicarà per
correu postal a tots els socis de l’entitat i se’n farà publicitat a través del diari “El Punt Avui”.

5. PRESENTACIÓ DELS TREBALLS
Tota la documentació garantirà l'anonimat dels treballs. La vulneració del principi d'anonimat serà causa
automàtica d'exclusió del concurs.
Tots els documents del concurs hauran de substituir la identitat de l'autor o autors per un lema, que
també haurà de figurar a l'exterior del paquet o paquets que continguin la documentació.
Els concursants acompanyaran la documentació amb un sobre opac, tancat, on figurarà escrit a fora el
lema escollit. Aquest sobre contindrà un full amb el nom, adreça, dades de contacte i signatura de
l'autor o autors de la proposta.
S'indicarà expressament si existeix el desig de mantenir l'anonimat en cas de no resultar premiat.

6. CALENDARI DEL CONCURS
Es distribuirà segons les etapes amb les següents dates límit:
L’últim dia de presentació de treballs serà el dijous 17 d’octubre de 2013.
Declaració d’admesos: el divendres 18 d’octubre de 2013 es publicarà a la pàgina web del Club la llista
dels lemes admesos.
Els treballs acceptats s’exposaran a la seu social del Club a partir del dissabte 19 d’octubre.
Resolució del concurs: votació secreta dels socis en l’Assemblea General que tindrà lloc el diumenge 20
d’octubre de 2013.

7. LLIURAMENT DELS TREBALLS
El lliurament es farà de dilluns a divendres, de 9 del matí a 2 del migdia, a les oficines de Correus de
Montgat. Els documents s’hauran d’adreçar a:
Club Marítim Montgat
"Concurs per al disseny del nou escut del Club"
Apartat de Correus nº 33

8. CRITERIS PER ATORGAR EL PREMI
Es demanarà als socis que participin a la votació que valorin en forma separada els següents criteris,
ordenats per ordre decreixent i ponderats:
1. Originalitat i aspecte artístic: 30 punts.
2. Facilitat per a la seva reproducció: 20 punts.
3. Identificació amb les activitats esportives del Club: 20 punts.
4. Adaptabilitat a qualsevol suport: 15 punts.
5. Utilització de la tipografia de la paraula “MONTGAT” de l’escut actual: 15 punts.

9. PREMI
Es concedirà un premi consistent en un dinar o sopar per a dues persones en un dels dos restaurants
veïns del local social del Club, Can Fava o El Mirall, a elecció del guanyador o guanyadors. La data límit
per a fer efectiu el premi serà el 15 de desembre de 2013.

10. RETORN DELS ORIGINALS NO PREMIATS
A partir del dilluns 21 d’octubre es retornaran els treballs dels concursants no premiats que ho
sol·licitin. La data màxima de retorn de treballs no premiats serà el dia 31 d’octubre de 2013.

11. DRET DE PROPIETAT INTEL·LECTUAL
Tots els treballs presentats seran de la propietat intel·lectual dels seus autors. El premiat ha de cedir al
Club Marítim Montgat únicament els drets d'explotació que corresponguin segons l'objecte del concurs i
de conformitat amb la legislació sobre propietat intel·lectual.

12. ACCEPTACIÓ DE LES BASES
El fet de presentar-se al concurs convocat implica per part dels concursants el coneixement i acceptació
de les presents bases.

Montgat, 20 de setembre de 2013

Carles Hereu
Club Marítim Montgat, President

