
BASES CONCURSO DE LOGOS CARREIRA POPULAR 
 

O Concello de Guitiriz a través da Concellería de Deportes convoca un 

concurso para a creación do logotipo que identifique a “ Carreira popular” . 

PRIMEIRA. OBXECTO E TEMÁTICA.  

O Presente Concurso, ten como obxecto seleccionar o logotipo da carreira 

popular que se celebrará en Guitiriz o vindeiro  2020, có obxectivo de que 

identifique a carreira nas sucesivas edicións da mesma.   

A temática ten que estar relacionada co pobo o co deporte. 

 

SEGUNDA. PARTICIPANTES. 

Poderán participar neste concurso cantas persoas estean interesadas, ben  

individualmente, ben en equipo a partir dos 12 anos de idade. 

 

 

TERCEIRA. CONDICIÓNS DE PARTICIPACIÓN. 

Poderá presentarse un máximo de un deseño por participante. O  deseño do 

logo deberá se orixinal, inédita e de técnica libre .  

Ten que estar relacionado có pobo e có deporte.   

O participante cede ó Concello de Guitiriz o dereito a poder difundir a obra en 

medios  de comunicación, redes sociais, web e garante que é o único titular de 

todos os dereitos de autor sobre o deseño que presenta ó concurso e se 

responsabiliza totalmente de que non existan dereitos de terceiros nas obras 

presentadas, así como de toda reclamación de terceiros por dereitos de imaxe.  

 

CUARTA. INSCRICIÓNS E FORMA DE PRESENTACIÓN DA OBRA.  

 O prazo para  presentar os deseños dos logos remata o 28 de outubro e deben 

enviarse en calquera formato ou soporte ao seguinte enderezo electrónico: 

imorado@concellodeguitiriz.com . 

O deseño debe ir acompañado dos datos persoais do autor: Nome e apelidos, 
DNI, e teléfono. 
 

 

QUINTO. PREMIOS.  

O deseño gañador recibirá unha “Tablet  Wacom” e diploma. 

 

 

 

mailto:imorado@concellodeguitiriz.com


 

SEXTA. XURADO.  

O xurado será designado polo Concello de Guitiriz e estará formado por tres 

persoas relacionadas co mundo das artes. Actuará como secretario/a , con voz  

sen voto, un membro da corporación.  

  

SÉTIMA. DESEÑO PREMIADO.  

 O deseño premiado  pasa  a ser propiedade do Concello, quedando supeditado 

a tódalas modificacións que fosen necesarias para a súa publicación e difusión.  

 

OITAVA.OBLIGATORIEDADE.  

A participación no concurso supón a aceptación destas bases. A organización 

decidirá a maiores sobre calquera dúbida non resolta neste documento. 
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