BASES DEL CONCURS
1- En aquest concurs hi podran participar els infants que tinguin entre 6 i 12 anys.
2- Cada participant podrà presentar fins a dos logos.
3- El logo caldrà dissenyar-lo tenint en compte aquestes indicacions:
- Hi ha de sortir el següent text: Llibreria l’Orella Verda
- S’ha de presentar en un paper mida DIN A5: 21 cm x 14,8 cm
- El dibuix del logo no ha de contenir elements en tres dimensions.
- Tècnica de dibuix: lliure.
- No s’ha de signar.
4- Els logos caldrà presentar-los de la següent manera:
Primer sobre: caldrà posar-hi el logo o els logos (en cas que se’n presentin dos) sense
plegar el paper. A l’exterior del sobre caldrà escriure un pseudònim.
Segon sobre: introduir-hi un paper en què hi haurà escrites les següents dades:
-

Nom i cognom de la persona participant.
Edat del participant.
Telèfon de contacte.

En la part exterior del segon sobre també caldrà escriure el mateix pseudònim del primer
sobre.
5- Les propostes es podran presentar fins al divendres 7 de maig a les 20.30 h directament
a la llibreria l’Orella Verda o bé per correu ordinari a la següent adreça:
Llibreria l’Orella Verda
Carrer de la Rutlla 26, local
08221-Terrassa
6- El premi d’aquest concurs seran dos llibres adequats a l’edat de la persona guanyadora.
7- Els logos presentats es donaran conèixer per les xarxes socials de la llibreria a partir del
dilluns 10 de maig.
8- El veredicte es donarà conèixer per les xarxes socials de la llibreria el dissabte 15 de
maig.
9- La llibreria l’Orella Verda contactarà amb la persona guanyadora per fer-li l'entrega del
premi.
10- El jurat estarà format per les següents persones:
-

Maria Reyna Reyes: llibretera de l’Orella Verda

-

Toni Massagué: llibreter de l’Orella Verda
Ajo Casals: locutora de Icat FM
Montse Castillo: mestra Escola El Cim

11- Els logos no guanyadors podran recollir-se per la llibreria l’Orella Verda fins al dissabte
26 de juny a les 20.30 h.
12- La llibreria l’Orella Verda es reserva el dret de fer servir el logo per la seva tasca de
comunicació: blog, xarxes socials, impressions diverses…

Terrassa, 7 d’abril de 2021

