VI CONCURS DE DISSENY DE LA CARPETA
DE L’ESTUDIANT. CURS 2020-21

BASES

Les presents bases tenen per objecte regular el VI Concurs de disseny de la carpeta de
l’estudiant. Curs 2020-21.

1. Objecte del concurs
L’objecte del concurs és determinar el disseny de la carpeta de l'estudiant que la UdG
distribuirà durant el curs 2020-21.

2. Participants
Hi poden tots els membres de la comunitat universitària: estudiants matriculats a la UdG i
als seus centres adscrits durant el curs 2019-20 en estudis de grau, màster oficial o
doctorat, així com el PDI i el PAS.
Cada participant podrà presentar només una proposta.

3. Temàtica
La temàtica és lliure.

4. Tècnica i continguts
Les propostes que es presentin han de ser originals i inèdites i consistiran en un fons de
disseny lliure que permeti l’estampació del logotip de la UdG en el producte final. No
s’acceptaran propostes que incloguin text en el disseny.
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La tècnica és lliure, però ha de ser apta per a la impressió a quadricromia.
L’àrea per al disseny lliure comprèn la coberta, la contracoberta i el llom de la carpeta. Les
mides de les propostes seran de 37 cm. (alçada) x 56 cm. (amplada). Caldrà no ubicar cap
element significatiu a l’àrea compresa des de la vora fins 1 cm., atès que correspon a la
superfície que no queda a la vista un cop muntada la carpeta.

5. Lliurament
Les propostes s'han de presentar seguint les següents indicacions:
1.

Suport digital (cd, pendrive...) amb els arxius originals. Els treballs s’hauran de
lliurar en format editable (Freehand, Adobe Illustrator, Photoshop, Inkscape o
GIMP) perquè el Servei de Publicacions de la UdG el pugui ajustar posteriorment
als requeriments tècnics de producció de la carpeta si s'escau. També s'hauran
d'incloure les imatges i les imatges i les tipografies necessàries per a la seva
reproducció.

2. L'arxiu original s'acompanyarà d'un arxiu PDF en suport digital d'alta resolució.
3. En cas d'utilitzar fotografies per al disseny, serà imprescindible disposar de
l’autorització de l’autor i donar compliment, si s’escau, als requeriments de les
llicències a què estiguin subjectes.
4. En cas d'utilitzar imatges de persones per al disseny, serà imprescindible adjuntar
un document de cessió de drets d’imatge degudament emplenat i signat.
5.

En tots els formats presentats caldrà que hi consti un codi identificador
(pseudònim, lema, etc.). Els treballs NO poden anar signats.

6. Els treballs s’acompanyaran d’un sobre tancat, a l'exterior del qual constarà el codi
identificador. En l'interior del sobre es faran constar les següents dades personals:
nom i cognoms, telèfon, NIF, adreça postal i adreça electrònica. També s'indicarà a
quin col·lectiu pertany la persona participant: estudiant, PDI o PAS.

6. Terminis i lloc de presentació
Cada persona només pot presentar una proposta, que cal dipositar a l'Oficina Central de
Registre (Rectorat. Plaça Sant Domènec, 3. Campus Barri Vell. 17004 Girona) o a Oficina
Auxiliar de Montilivi (Edifici CIAE. Campus Montilivi 17003 Girona) fins les 13.00 h del
21 de febrer de 2020.
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7. Preselecció
Un comitè d’experts de la UdG actuarà com a jurat en la preselecció de les propostes
finalistes.
Aquesta comitè es reserva el dret de declarar desert el premi, si, segons el seu criteri, no
s’ha presentat a concurs cap obra que compleixi els requisits de qualitat mínims.

8. Votació
Les propostes finalistes es publicaran al web institucional a partir del 2 de març de 2020.
El disseny guanyador es decidirà per votació electrònica i podran participar en la votació
tots els estudiants de la UdG matriculats a la UdG i als seus centres adscrits durant el curs
2019-20 en estudis de grau, màster oficial o doctorat), així com el PDI i el PAS.
Les votacions es duran a terme del 2 al 9 de març de 2020, i la proposta guanyadora es farà
pública el 10 de març de 2020.

9. Premi
La proposta guanyadora tindrà una dotació econòmica de 500 €, que estarà subjecta a la
normativa vigent de l'Impost de Rendiment de les Persones Físiques. Aquesta dotació
anirà a càrrec de la unitat de despesa 02.80.010, aplicació 226.21, del pressupost de la
UdG per a l’exercici 2020.
A més, el disseny guanyador s’utilitzarà per a la producció de la carpeta de l'estudiant del
curs 2020-21.

10. Propietat
L’obra guanyadora quedarà en propietat de la UdG, cedint l’autor en exclusiva i
irrevocablement el dret a reproduir-la, totalment o parcialment, en qualsevol modalitat,
mides o suport, així com la seva utilització per a publicitat, comunicació o difusió de la UdG,
i la seva autorització per realitzar les modificacions necessàries per a la seva adaptació als
suports, tècniques i mides que siguin necessàries.
Els concursants es responsabilitzen totalment de la inexistència de drets de tercers en les
obres presentades, així com de tota reclamació per drets d’imatge.
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11. Acceptació de les bases
El fet de participar en el concurs suposa la plena acceptació d’aquestes bases.

Girona, 30 de gener de 2020
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