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GEGANTERS DE MOIÀ 
Bases per dissenyar el nou logotip dels Geganters de Moià 

 
 

1. OBJECTE 

 
Els Geganters de Moià convoca aquest concurs per dissenyar el nou logotip 
que representi l’entitat amb trets característics que siguin de fàcil 
reconeixement i permeti identificar tant les figures com el municipi. 
 
El logotip s’utilitzarà per tota la informació i dissenys que elabori l’entitat tan 
físics com digitals. 
 
 

2. PARTICIPANTS 

 
Podrà participar qualsevol persona o grup de persones. Els participants no 
tenen limitació de propostes, podran presentar tantes propostes com idees 
tinguin, sempre complint els criteris esmentats a l’apartat següent. 
 
Els menors d’edat que hi participin caldrà adjuntar una autorització dels seus 
tutors legals.    
 
 

3. PROPOSTA I REQUISITS TÈCNICS 

 
Totes les propostes hauran de complir amb les següents característiques: 
 

- Les propostes hauran de ser originals i inèdites. Es podran fer propostes 

similars amb algunes variacions (com per exemple la possibilitat 

d’incloure o no, el text “Geganters de Moià”, entre d’altres variacions). 

 
- Les propostes haurien d’incloure les dues parelles de gegants de Moià 

(gegants reis i gegants prehistòrics) o trets característics d’aquests que 

en permeti la seva identificació.  

Es valorarà positivament, tot i no ser un requisit obligatori, la inclusió de 
símbols de la Vila de Moià. 

 
- A més del logotip amb els colors originals de la proposta, caldrà 

presentar també la opció a dos colors, com per exemple blanc i negre. 
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- Es valorarà que s’incloguin alguns exemples d'aplicació a la papereria 

(Per exemple: cartes, targetes, invitacions, actes de sessions, etc.) 

 
- El format d’entrega de les propostes serà en digital, en cas de tractar-se 

d’una proposta elaborada a mà també s’enviarà digitalitzada. Cal que 

envieu la imatge a 300ppp i en format vectorial, jpg i pdf.  

 
- Totes les propostes es faran arribar sota un pseudònim, i un breu escrit 

sobre el que representa el logotip. 

 
 

4. PRESENTACIÓ DE PROPOSTES 

 
Les propostes s’enviaran al correu: moia@gegants.cat  del dia 2 de novembre 
de l’any 2020 fins el dia 31 de desembre de l’any 2020. Caldrà adjuntar el full 
d’inscripció on hi hauran les dades del participant. 
 
 
 

5. PROCÉS D’ELECCIÓ DEL GUANYADOR / JURAT 

 
De les propostes presentades, la junta directiva observarà si compleixen els 
requisits tècnics demanats, en el cas que algun concursant no els compleixi, se 
comunicarà com a màxim tard el dia 2 de gener i amb el marge de 15 dies 
tindrà l'oportunitat de incloure els requisits sol·licitats. 
 
La junta directiva seran els únics coneixedors de la identitat dels participants i 
no la faran pública fins que s’hagi escollit definitivament la proposta 
guanyadora. 
 
El procés d’elecció serà elegit per la colla gegantera en assemblea de l’entitat i 
tindran vot tots els majors d’edat de l’entitat, que es realitzaran garantint el 
secret de vot. Si algun membre de la colla gegantera realitza una proposta, no 
podrà participar a la votació. Es realitzaran dues votacions, que seguidament 
s’exposaran. 
 
Els menors d’edat de l’entitat també realitzaran la votació separadament a la 
dels majors d’edat. De tots els vots emesos, cada cinc vots per una mateixa 
proposta, contaran com un vot que serà afegit a les dues votacions 
respectivament dels majors d’edat. 
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A la primera votació, cada membre de la colla gegantera podrà escollir fins a 
tres propostes, seguidament de les tres propostes més votades, es farà una 
segona votació on la més votada quedarà com a proposta guanyadora. 
 
La colla gegantera es reserva el dret de declarar el premi com a desert.  
 
 
 

6. PREMI 

 
S’estableix un únic premi pel valor de 300€ a la proposta guanyadora. El premi 
serà notificat al guanyador i a tots els participants, l’endemà de l’assemblea de 
la colla gegantera. 
 
Tots els participants al concurs rebran un obsequi per la participació al concurs. 
 
 

7. PROPIETAT INTEL·LECTUAL DE LES PROPOSTES 

 
El guanyador cedeix tots els drets en relació amb el treball realitzat i presentat i 
la colla gegantera de Moià serà propietària de tots els drets de propietat 
industrial i intel·lectual que poguessin correspondre-li en relació amb el gràfic i 
amb la denominació, així com el seu “copyright”. De la mateixa forma es 
cedeixen també els drets de manipulació, edició, exposició i reproducció.  
 
La propietat, utilització i drets del treball guanyador quedaran reservats 
exclusivament a la colla gegantera de Moià. Els guanyadors renuncien, sense 
limitació, a qualsevol reserva de drets a favor seu o a qualsevol altre dret sobre 
el disseny. Tot i això, es respectarà el dret moral del guanyador sobre la seva 
proposta.  
 
Els guanyadors es faran totalment responsables davant les reclamacions que 
poguessin sorgir de terceres persones respecte a l'originalitat, semblances o 
còpies parcials o totals dels treballs presentats.  
 
 
 

8. ACCEPTACIÓ DE LES BASES 

 
Pel sol fet de prendre part en aquest concurs, els participants accepten les 
condicions d’aquestes bases, així com la del jurat i del seu veredicte, i es 
comprometen a respectar-les. 
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