Concurs de Cartell i Logotip per a la
XVIII Olimpíada Espanyola de Biologia
Premi: valorat en 350€

Data límit: 14 de setembre de 2022

Patrocinador

Organitzadors
Col·legi de Biòlegs de Catalunya
Col·legi Oficial de Doctors i Llicenciats en Filosofia i Lletres i
en Ciències de Catalunya
Institució Catalana d’Història Natural
Seminari Permanent de Ciències Naturals
Societat Catalana de Biologia
Universitat Autònoma de Barcelona
Universitat de Barcelona
Universitat de Girona
Universitat Internacional de Catalunya
Universitat de Lleida
Universitat Pompeu Fabra
Universitat Rovira i Virgili
Universitat de Vic - Central de Catalunya

BASES DEL CONCURS DE CARTELL I LOGOTIP PER
A LA XVIII OLIMPÍADA ESPANYOLA DE BIOLOGIA
L’Olimpíada de Biologia de Catalunya organitza amb el patrocini del Col·legi de Biòlegs
de Catalunya un concurs per a seleccionar el cartell i el logotip que il·lustraran la XVIII
Olimpíada Espanyola de Biologia que se celebrarà entre el 23 i el 26 de març de 2023 a
la Universitat Autònoma de Barcelona.

Qui hi pot participar?
1. El concurs està adreçat a majors de 16 anys residents a Catalunya.
2. La participació només pot ser individual.
3. Queden exclosos de la convocatòria els membres del comitè organitzador i els
integrants del jurat.

Com participar?
4. Només s’admet un treball consistent en un CARTELL + LOGOTIP per persona.
5. La temàtica del cartell i del logotip han d’estar relacionades amb la Biologia. Des de
la seva vessant més molecular fins a organismes o ecosistemes.
Es pot utilitzar com a models cartells d’edicions anteriors publicats:
veure cartells i logos d’altres edicions
6. El treball presentat cal que sigui original i inèdit.
7. El logotip pot ser una ampliació o continuació del cartell o una proposta completament
nova.
8. Característiques del treball:
•

La mida del cartell ha d’adaptar-se a format A3 (420 x 297mm) i el del
logotip a format (20 x 40 mm).
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•

La resolució ha de ser 72DPI en RGB. Posteriorment a la proposta guanyadora
se li demanarà la resolució 300 DPI en CMYK i altres mides com A2 o A1 per
tal de ser impresa.

•

El cartell ha d’incloure el següent text:
XVIII Olimpiada Española de Biología
Barcelona, 23-26 de marzo de 2023

•

El logotip ha d’incloure el següent text:
XVIII Olimpiada Española de Biología
Barcelona 2023

•
•

La proposta no ha d’incloure marca d’aigua, títol o textos, més enllà dels
assenyalats per les presents bases.
Els drets de propietat del disseny i les imatges utilitzades al treball han de ser
propietat de l’autor/a. En cas que s’utilitzi una imatge propietat d’un tercer,
caldrà acreditar-ne els drets d’ús i de reproducció derivats dels drets d’autor
que en corresponguin.

9. El termini de presentació de propostes va des del 15 de juny de 2022 fins al 14 de
setembre de 2022 a les 23:59h CEST.
10. Per participar al concurs cal presentar la proposta a través del formulari web habilitat
per a l’ocasió.
11. En el formulari de participació s’hauran d’incloure les següents dades:
•
•
•
•

Nom, cognoms, pseudònim, data de naixement, adreça postal, municipi, codi
postal, província, telèfon de contacte i direcció electrònica de l’autor/a.
La proposta de cartell i de logotip en format pdf o jpeg.
Un text explicatiu del treball en català, castellà o anglès (100-150 paraules),
que expliqui l’obra i/o alguna curiositat o característica de la mateixa.
En cas de ser menor d’edat s’haurà d’adjuntar l’autorització
paterna/materna/tutor-a legal que trobareu al web de l’OBC.
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Selecció i jurat
12. D’entre les propostes rebudes el jurat seleccionarà una proposta guanyadora i tres
més de finalistes.
13. La valoració de les propostes es farà de forma anònima a través del pseudònim per
evitar conèixer l’autor/a.
14. La proposta guanyadora es decidirà per unanimitat o per majoria de vots.
15. El jurat estarà format per:
•
•
•
•
•

Consuelo Sánchez Cumplido. Presidenta de la Olimpiada Española de
Biología
Ana Morales Lainz. Representant de l’Olimpíada de Biologia de Catalunya
Julita Oliveras Masramon. Representant de l’Olimpíada de Biologia de
Catalunya
Isidre Gibert Gonzalez. Degà de la Facultat de Biociències de la UAB
Antonio Jimeno Fernandez. Representant de Catalunya a la Olimpiada
Española de Biología

16. La decisió del jurat serà inapel·lable.

Resolució i Premi
17. La proposta guanyadora i dels tres finalistes es comunicarà mitjançant un correu
electrònic el dia 23 de setembre de 2022 als seus autors/es. Així com a través dels
mitjans de comunicació de l’Olimpíada de Biologia de Catalunya: web, Twitter i
Instagram.
18. L’autor/a premiat/da rebrà una Tauleta Samsung Galaxy Tab S6 Lite (valorada en
350€) cortesia del Col·legi de Biòlegs de Catalunya i un diploma acreditatiu.
19. L’autor/a premiat/da haurà de contestar al correu amb un termini màxim d’una
setmana des de la comunicació, si accepta el premi o el rebutja.
20. Els autors/es finalistes seran premiats amb un diploma acreditatiu.
21. L’entrega dels diplomes i del premi en metàlic es durà a terme el dia 24 de febrer de
2023 a l’Institut d’Estudis Catalans coincidint amb l’entrega de medalles dels
olímpics de la fase catalana.
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22. El cartell i logotips guanyadors restaran en propietat de l’Olimpíada de Biologia de
Catalunya que en farà l’ús que en cregui convenient per a la difusió de la XVIII
Olimpíada Espanyola de Biologia.
23. L’Olimpíada de Biologia de Catalunya es reserva el dret de fer possibles ajustaments
per garantir l’ús adient de la imatge corporativa.
24. Prendre part del concurs pressuposa acceptar aquestes bases. Qualsevol dubte
sobre la seva interpretació serà resolta per la Comissió Organitzadora de l’Olimpíada
de Biologia de Catalunya i les seves decisions inapel·lables.
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