
 BURRIAC ATAC 2023  BASES CONCURS NOUS LOGOTIPS 

 OBJECTE 

 Disseny  de  dos  logotips  destinats  a  ser  les  imatges  representatives  de  la  Burriac  ATAC!  i  de 

 la Marrec ATAC per a utilització a través de la web, xarxes socials, rètols i altres canals. 

 Actualment no existeix un logotip permanent de la Marrec ATAC. 

 El logotip actual de la Burriac ATAC! és el següent: 

 Logotip petit  Logotip gran 

 Es  busquen  persones  (participants)  que  vulguin  proposar  de  forma  voluntària  dissenys 

 alternatius,  fent-ne  versions  modernitzades  que  permetin  identificar  l’esdeveniment  a  partir 

 de l’edició 2023 i fins que l’Organització ho consideri oportú. 

 Pel que fa a la Burriac ATAC!, cal destacar que l’Organització de la Burriac Atac té previst: 

 1.  Continuar identificant la cursa amb la tipografia Faster One:  BURRIAC ATAC  . 

 2.  Continuar utilitzant els colors que identifiquen al Piri: 

 Groc  Verd 

 HEX #fbb900 | RGB (251,185,0)  HEX #009640 | RGB (0,150,65) 

 Pel  que  fa  a  la  Marrec  ATAC,  no  existeixen  restriccions  de  colors,  tot  que  es  valorarà 

 l’existència de certa coherència o continuïtat entre els dos logotips. 

 TEMA 

 Els  logotips  han  d’incloure,  suggerir  o  evocar  els  aspectes  següents:  córrer,  muntanya, 

 castell de Burriac, voluntariat, esforç, superació. 

 ESPECIFICACIONS 

 ●  Els dissenys han de ser originals i inèdits. 
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 ●  Els  participants  certifiquen  que  els  logotips  són  fruit  de  la  seva  creativitat  personal, 

 que és la seva feina i que no s'han infringit els drets d'autor d'altres persones. 

 ●  Els  dissenys  en  color  hauran  d'anar  acompanyats  d'una  versió  monocroma  (blanc  i 

 negre o escala de grisos) que en possibiliti la reproducció a una tinta. 

 ●  Els dissenys s'enviaran en suport digital, en format vectorial (.ai, .svg, .pdf, .eps). 

 ●  Els  dissenys  han  de  considerar  que  podran  ser  reproduïts  en  diferents  suports  i 

 materials. 

 ●  Els  dissenys  poden  admetre  dues  variants:  petit  i  gran,  i  tindran  la  consideració 

 d’una única proposta. 

 ●  La tipografia s'haurà d'enviar traçada o amb descripció tècnica (font, mida, color). 

 ●  Els participants poden presentar fins a tres propostes alternatives. 

 ●  Els  participants  poden  proposar  logotips  de  la  Burriac  ATAC!,  de  la  Marrec  ATAC  o 

 els dos. 

 ●  Les propostes de logotips que es presentin no podran retirar-se. 

 ●  S'exclouran  les  propostes  que  tinguin  connotacions  sexistes,  xenòfobes,  racistes, 

 homòfobes o ofensives contra persones o institucions. 

 PROPIETAT INTEL·LECTUAL I DRETS DE REPRODUCCIÓ 

 La  propietat  dels  logotips  premiats  se  cedirà  a  l’Organització  de  la  Burriac  Atac  ,  la  qual  se'n 

 reserva tots els drets de propietat i ús. 

 L'Organització  de  la  Burriac  Atac  es  reserva  el  dret  de  reproducció  mitjançant  els  formats  ia 

 través  dels  mitjans  que  consideri  oportuns,  el  dret  de  modificar  els  logotips  per  optimitzar-los 

 per  a  la  seva  posterior  impressió,  adaptant-los  quan  les  característiques  del  material  o 

 l'objecte  sobre  el  que  es  reproduiran  no  permetin  fer-ho  de  manera  completa,  o  també  fer  ús 

 per separat dels elements dels logotips. 
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 TERMINI 

 El  termini  per  presentar  les  propostes  s’inicia  l’11  de  novembre  a  les  00:00  i  finalitza 

 diumenge 11 de desembre a les 23:59 

 Les propostes s'enviaran a l'adreça de correu electrònic info@burriacatac.cat 

 A l'assumpte del missatge s'indicarà “Concurs Logotips”. 

 SELECCIÓ I VOTACIÓ 

 L’Organització  de  la  Burriac  Atac  seleccionarà  les  propostes  guanyadores,  ja  sigui 

 directament o amb un sistema de votació mitjançant xarxes socials o web. 

 L’Organització  de  la  Burriac  Atac  podrà  declarar  el  premi  desert  si  considera  que  cap 

 proposta compleix els requisits adequats. 

 PREMI I RECONEIXEMENT 

 Es  reconeixerà  l’autoria  dels  logotips  de  forma  expressa  a  la  web  www.burriacatac.cat  i  amb 

 publicacions a xarxes socials. 

 Tanmateix,  la  persona  guanyadora  tindrà  dret  a  un  dorsal  gratuït  i  intransferible  per 

 participar  a  la  Burriac  Atac  2023.  En  cas  de  que  hi  hagi  dos  persones  guanyadores  (un  per 

 cada logotip), el premi serà d’un dorsal per cadascuna d’elles. 

 ACCEPTACIÓ DE LES BASES 

 La  participació  al  concurs  porta  implícita  l'acceptació  de  totes  aquestes  bases  i  la  decisió  de 

 l’Organització de la Burriac Atac. 

http://www.burriacatac.cat/

