
   

   
 

BASES QUE REGEIXEN EL CONCURS PER AL DISSENY DEL LOGOTIP DE 

RÀDIO LA SELVA 

1. OBJECTIU 

L’objectiu del concurs és trobar els elements inspiradors del logotip de ràdio la Selva. 

2. PARTICIPANTS 

Pot prendre part al concurs qualsevol persona física que desitgi participar-hi. En el cas de menors 

d’edat s’ha d’incloure l’autorització dels pares/tutors legals dins el sobre. 

3. PROCEDIMENT 

Fins  el dia 21 de maig es poden presentar  totes les propostes, tal i com es detalla més endavant, 

a la Biblioteca de la Selva. Una vegada finalitzat el termini i no passant més de 5 dies es farà 

públic el veredicte del concurs. 

4. REQUISITS DE LES PROPOSTES 

Les propostes han de ser originals i inèdites i han d’incloure elements que permetin identificar 

clarament el concepte de ràdio la Selva. 

5. JURAT I VEREDICTE 

El jurat estarà format per diverses persones relacionades amb la comunicació i el món 

audiovisual. Cap membre del jurat podrà participar com a concursant. El veredicte es farà públic 

a la pàgina web www.laselvadelcamp.cat i es comunicarà a tots els participants. El jurat es 

reserva el dret a declarar el premi desert i convocar un nou concurs o noves bases. 

6. PRESENTACIÓ DE PROPOSTES 

El termini d’admissió de propostes està obert fins les 8 del vespre del dilluns 21 de maig. Les 

propostes s’han de presentar a la Biblioteca de la Selva del Camp (Hort d’Iglésies),  C. Tarragona, 

10 de la Selva del Camp. Cada proposta s’haurà de presentar en paper o en un suport digital 

(desat en un CD  o llapis de memòria).  Cada proposta es presentarà en dos sobres tancats.  
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SOBRE 1:  

 A la cara del sobre hi haurà el pseudònim. 

 Al seu interior hi haurà les dades identificatives de l’autor/a. Nom, adreça, telèfon, 

adreça de correu electrònic, etc. En el cas de tractar-se d’un menor d’edat s’hi haurà 

d’incloure l’autorització dels pares/tutors legals. 

SOBRE 2: 

 A la cara del sobre hi haurà el pseudònim. 

 Al seu interior la proposta: ja sigui en paper o en suport digital. 

7. PREMI 

S’estableixen dos premis: 

 1r premi: un abonament anual de pavelló i piscina al poliesportiu de la Selva. 

 2n premi: un abonament trimestral de pavelló i piscina al poliesportiu de la Selva. 

Els abonaments dels premiats poden ser transferibles. 

 

8. PROPIETAT 

Les obres premiades queden a disposició de l’OARTV i en cedeixen tots els drets de propietat a 

l’OARTV. 

9. ACCEPTACIÓ DE LES BASES I DEVOLUCIÓ DELS TREBALLS NO PREMIATS 

La participació al concurs porta implícit el coneixement i l’acceptació de les bases. Una vegada fet 

públic el veredicte, fins 15 dies després de la resolució, es podran recollir tots els treballs a la 

Biblioteca. 

 

La Selva del Camp, 27 d’abril de 2012 


