
BASES DEL CONCURS PER AL DISSENY DE LA CAMISETA DE “SA 

GRANOTADA”  

Sant Llorenç des Cardassar, 2022. 

1. El concurs està obert a totes les edats i persones que es sentin la festa.

2. La data límit per a la presentació dels treballs és el 8 de juliol de 2022 a les 23.59h.

3. El disseny guanyador serà l’oficial de la festa i anirà estampat a la camiseta i altres productes de 

merchandising (sempre que es consideri adient).

4. El disseny guanyador passarà a ser de la propietat de Granots & Sopes, i es reservarà el dret de 

reproducció, exposició, publicació i catalogació d’aquest.

5. El/la guanyador/a rebrà un reconeixement per part de Granots & Sopes i una remuneració 
econòmica de 150 €.

6. Cada participant podrà presentar tants dissenys originals com vulgui.

7. El disseny ha de representar la festa de “Sa Granotada”.

8. El disseny ha d’incloure el text “Sa Granotada”, com a requisit de presentació, sense posar l’any 

de creació.

9. El disseny ha de fer referència als elements de la festa, i ha d’anar dirigit a qualsevol mena de 
públic.

10. Els/les participants han de tenir clar que el disseny anirà estampat sobre color “beige”.

11. Presentació dels dissenys: es presentarà una impressió a mida A4, una còpia digital en format JPG i 

una resolució de 300ppp.

12. El disseny ha de ser mida A4 i amb un màxim de 3 colors.

13. Els treballs s’han de presentar en un sobre tancat (tamany DINA4), completament en blanc i a 

dins ha d’incloure:

a. CD o llapis de memòria (USB) amb el/s disseny/s digital/s.

b. Impressió en DINA4 del/s disseny/s.

c. Un sobre petit tancat amb el pseudònim escrit a l’exterior i, a l’interior, les dades 
personals del creador del disseny (Nom i llinatges, telèfon de contacte i adreça 
electrònica).

14. Els treballs s’entregaran a l’estanc de Sant Llorenç, al carrer Major nº 55, deixant el sobre 
tancat dins una bústia destinada al concurs.

15. Tots els treballs presentats seran exposats durant l’acte de “Resurrecció dels Granots”.

16. El disseny guanyador serà elegit per un jurat conformat pels membres de l’Associació Granots & 

Sopes.

17. La valoració dels dissenys es realitzarà respectant l’anonimat dels/de les 
artistes/concursants.

18. El veredicte es farà públic durant el mes de juliol a través de les nostres xarxes socials 
@granotsisopes.

19. L’entrega pública del premi i el reconeixement oficial al/la guanyador/a es farà durant l’Acte de 

“Resurrecció dels Granots”.

20. La presentació a la convocatòria de concurs suposa acceptar completament aquestes bases. El 

seu incompliment implicarà l’exclusió automàtica del concurs.

21. La organització del concurs resoldrà tots els dubtes que els/les participants puguin tenir a 
través del correu electrònic granotsisopes@gmail.com.

L’Associació Granots & Sopes, anima a totes les persones a participar al concurs i us desitja molta 

sort! 
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