
BASES DEL CONCURS PEL DISENY DE LA SAMARRETA  
DELS 10 ANYS DEL CENTRE DE COOPERACIÓ AL 

DESENVOLUPAMENT “URV SOLIDÀRIA”. 
 
 
 

1 – OBJECTIU I TEMA:  
 
Realització del disseny de la samarreta dels 10 anys del Centre de Cooperació al 
Desenvolupament “URV Solidària” (en endavant CCD–URVS) en commemoració dels 10 
anys de la seva constitució.  
 
2 – DISSENY DE LA SAMARRETA I DE L’ESLÒGAN:  
 
Amb la lliure originalitat i singularitat de cada concursant, es tracta de dissenyar una 
samarreta amb el logotip del CCD–URVS i crear un eslògan relatiu a l’activitat 
d’aquest, que sigui concís i directe. La samarreta ha d’incloure: 
 

- El logotip del CCD–URVS, 10 ANYS (adjunt). 
- l’eslògan relatiu a l’activitat del CCD–URVS. 
- Enllaç de la pàgina web del CCD–URVS. (www.urv.cat/urvs) 
 

Cal tenir present en l’elaboració del treball, que: 
 
- El disseny haurà de ser a una sola tinta. 
- L’espai de disseny queda limitat per les costures que té la pròpia samarreta, 

s’haurà de deixar, com a mínim, un marge de dos centímetres de les costures. 
- Els condicionants tècnics de fabricació obliguen a què: 
 

- Els colors de les samarretes siguin: blanc, cru, blau marí, negre o caqui. 
- De tipus màniga curta i/o sense mànigues. 

 
3 – CONCURSANTS:  
 
Hi poden participar tots els membres de la Comunitat URV. (individualment o en 
grup) 
 
4 – TREBALLS:  
 
Cal lliurar un CD amb el treball i les dades personals de l’autor/a o autors/es, que 
pugui ser obert amb el Sistema Operatiu Windows. 
 
Només es podrà presentar un treball per autor/a o autors/es, quedant a discreció 
d’aquests la presentació impresa del mateix.  
 
5 – LLOC DE LLIURAMENT I DATES:  
 
Els treballs s’han de lliurar al CCD–URVS, a l’Av. Països Catalans, 5-7 43007 
(Tarragona). 
 
El període de presentació dels treballs és des del dia 1 al dia 30 del mes d’abril de 
2009 
 

http://www.urv.cat/urvs


Al dors de la caràtula del CD i, si s’escau, de la impressió, hi figurarà el nom 
complert, domicili, telèfon, adreça de correu electrònic i vinculació amb la URV 
(estudiant, PAS, PDI). 
 
6 – PREMIS:  
 
Es concedirà un premi consistent en el pagament de les despeses de desplaçament 
(bitllet d’avió) per a un dels “viatges solidaris”, corresponents al Projecte Rumb al 
Sud, (http://www.urv.cat/a_mes_estudiar/urv_solidaria/rumbalsud.html) a realitzar 
a l’estiu de 2010, que s’organitzen des del CCD–URVS. El premi consisteix en un únic 
bitllet d’avió, i pel cas de què es tracti d’un grup, aquest es repartirà 
proporcionalment entre els membres del mateix.  
 
Considerant el significat que té l’assumpció del treball guanyador com a samarreta 
del CCD–URVS en la commemoració dels 10 anys i per tant, la seva reproducció i 
difusió, així com altres accions que es considerin adequades dins l’estratègia de 
divulgació del CCD–URVS, la Comissió URV Solidària es reserva el dret de declarar 
desert el concurs si a criteri seu els treballs no reflecteixen, suficientment, 
l’objectiu d’aquest concurs. 
 
7 – JURAT:  
 
El jurat estarà compost per un/a creador/ora gràfic, un/a professor/ora de l’àrea de 
comunicació, el vicerector (o qui delegui) i un/a membre del CCD–URVS. 
 
8 – PROCLAMACIÓ DEL VEREDICTE: 
 
El veredicte es farà públic a la pàgina web del CCD–URVS (www.urv.cat/urvs) als 10 
dies de finalització del termini per presentar els treballs. 
 
9 – PROPIETAT DEL TREBALL GUANYADOR:  
 
El treball guanyador quedarà en propietat de la URV, que podrà fer-ne l’ús que 
cregui convenient amb finalitats de difusió del CCD–URVS, fins i tot en el supòsit que 
el treball guanyador no es reprodueixi com a samarreta. En qualsevol cas, es farà 
esment del nom de l’autor o autora del disseny. Tots els altres treballs presentats es 
podran retirar, a partir dels cinc dies posteriors a la publicació del guanyador a la 
pàgina web del CCD–URVS, a la seu del CCD–URVS (adreça consignada en el punt 5 
d’aquestes bases). 
 
 
 
Per a qualsevol consulta referent al concurs us podeu adreçar al telèfon 977 25 61 98 
(Inés Solé). 
 
 

http://www.urv.cat/a_mes_estudiar/urv_solidaria/rumbalsud.html
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