
EL TERMINI PER A LA PRESENTACIÓ
DE DISSENYS FINALITZARÀ
EL DIJOUS 25 DE SETEMBRE DE 2014

CONCURS
DISSENY DELS GOTS
DE GIRONA 2014

[1] Aquest concurs està obert a totes aquelles 
persones majors de 18 anys que vulguin 
participar-hi.

[2] Hi haurà una categoria única en la qual 
participar. Cada participant podrà aportar 
d’un a tres dissenys.

[3] Els dibuixos originals hauran de ser en blanc 
i negre i el format de 8,5x10 cm en suport paper 
i en suport informàtic (jpg, ti� ).

[4] Quedaran eliminats directament aquells 
dissenys ofensius amb terceres persones.

[5] El termini per a la presentació de dissenys 
fi nalitzarà a les 15 h del 25 de setembre de 2013.

[6] Els dissenys s’han de fer arribar per correu o 
personalment a L’Estació Espai Jove, situada 
al C. Santa Eugènia 17, 17005 Girona, de dilluns 
a divendres, de 10 a 20h.
Telèfons: 972 22 25 65 · 972 22 00 70

[7] L’encarregat de valorar els dissenys serà 
un jurat format per persones vinculades 
al món del disseny.

[8] El jurat valorarà la presentació d’elements 
gràfi cs originals, que busquin nous elements 
identifi cadors gironins i que fugin dels tòpics.

[9] Els gots no s’utilitzaran només per a l’espai de 
les Barraques sinó també per a les Festes Majors 
de barri de 2015. Per tant, el jurat valorarà que els 
dissenys no se centrin únicament en els element 
típics de les Fires.

[10] Seran premiats els 3 primers classifi cats:
1r classifi cat: 200 €
2n classifi cat: 150 €
3r classifi cat: 100 €

[11] Els drets sobre els dissenys seran propietat 
de la Comissió de la Copa per serigrafi ar els gots 
de les barraques de la Copa 2014, activitat sobre 
la què es farà la difusió considerada necessària.

[12] La participació en aquest concurs implica 
l’acceptació d’aquestes bases.
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