
B A S E S
OBJECTIU: Disseny del logotip de la imatge representativa de L’any Llull a Randa, Pina i Algaida.

DESTINATARIS: Poden presentar-se a aquest concurs totes les persones menors de 35 anys, no professionals del dis-
seny, que tenguin alguna relació amb el Municipi d’Algaida.

PREMI: El logotip seleccionat serà guardonat amb un premi en metàl·lic de 100,00 €.

TERMINI DE PRESENTACIÓ: Finalitzarà dijous dia 22 d’octubre de 2015, a les 14.00 hores. Els dissenys s’han de presen-
tar a les Oficines Municipals de la Casa de la Vila d’Algaida (C/del Rei, 6), a qualsevol dels membres de les associacions 
de joves de Randa, Pina i Algaida, o a la Biblioteca Municipal (Casal Pere Capellà. C/ des Cavallers, 22).

JURAT: Estarà format pels membres de la Comissió Executiva de l’Any Llull i un representant dels Joves de Randa, COF 
Pina i Joves d’Algaida. La decisió del Jurat serà inapel·lable i no podrà ser objecte de cap tipus de recurs.

REQUISISTS:
1. Ha d’incloure el següent text amb tipografia o formant part del disseny de la imatge: “ANY LLULL. Randa · Pina · 
Algaida”. Ha de conservar les majúscules i minúscules.
2. El disseny ha de reflectir algun aspecte relacionat, en el sentit més ampli, amb la figura de Ramon Llull.
3. Ha de ser original i inèdit. No obstant, pot basar-se o ser una modificació de qualsevol de les iconografies tradici-
onals de Llull, sempre i quan aquesta imatge sigui lliure de drets.

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
1. El logotip ha de fer servir tintes planes, sense gradacions de color. 
2. El disseny s’ha de presentar en format vectorial EPS o AI.
3. S’ha de lliurar una còpia en color i una en blanc i negre.

PRESENTACIÓ
1. El nom de la persona que ha realitzat el logotip no pot aparèixer en cap lloc. Les obres s’han de presentar anò-
nimament, sota un títol o lema que els identifiqui. Complementàriament, s’ha de lliurar un sobre tancat amb les 
dades personals i de contacte de l’autor o l’autora. A l’exterior del sobre ha de constar el títol o lema que identifica 
el disseny.
2. Dues mostres de logotip (una en color i una en blanc i negre) que s’han de lliurar impreses en paper A4. En aques-
ta documentació impresa ha de constar el títol o lema identificador.
3. Dues mostres en format electrònic en un CD o DVD (en format vectorial EPS o AI). El nom de l’arxiu ha de ser el 
títol o lema del disseny seguit de “blanc-i-negre” o “color” segons sigui el cas. 
4. Un document imprès amb l’especificació de la carta de colors que s’han fet servir (CMYK, RGB, PANTONE)
5. Opcionalment, un text explicatiu del disseny.

FINAL: El logotip guardonat passarà a ser propietat de l’Ajuntament d’Algaida que el destinarà a la promoció de les 
activitats de l’Any Llull al municipi. El fet de presentar-se a aquest concurs, implica l’acceptació completa d’aquestes 
bases.

Organitzat per l’Ajuntament d’Algaida, Comissió Any Llull; Associació Joves de Randa; Associació COF Pina i Associació 
Joves d’Algaida.

Més informació: Biblioteca municipal d’Algaida. biblioteca@ajalgaida.net · 971 66 56 79
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