CONCURS D'IMATGE GRÀFICA DE L'ASSOCIACIÓ
QUERA
1. OBJECTE:
L'objectiu d'aquesta convocatòria és la creació del nou logotip de
l'associació, que substituirà l'actual, de manera que aquest
identifique els valors, activitat i compromís de la mateixa.
2. PARTICIPANTS:
En el concurs podrà participar tot aquell que estiga interessat major
de 14 anys, sense límit màxim d'edat i resident a qualsevol lloc. El
tema o motiu del disseny serà lliure. La tècnica emprada serà lliure,
amb un programa vectorial, tenint en compte que la imatge
corporativa haurà de ser reproduïda posteriorment en diferents
suports i materials sense perdre llegibilitat ni qualitat.
3. REQUISITS TÈCNICS:
Serà imprescindible incorporar tant el nom de "QUERA", com el
subtítol: "Oci educatiu i compromès". És important també tindre en
compte que el lema de QUERA és el següent: "Dóna ales a la teua
creativitat", que podria incorporar-se o no en alguna versió.
El color que identifica l'associació s'ha de mantindre, i és:
- Pantone Rhodamine Xarxa C
- CMYK (16,94,0,0)
- RGB (197,17,145)
- HTML # c51191
Es pot incorporar algun color més, i s'hauran d'aportar tant les
diferents versions susceptibles d'ús, si les hagués (vertical,
horitzontal, etc.), Com una versió monocroma en el color corporatiu
i la versió en escala de grisos o en blanc i negre.

4. PRESENTACIÓ I TERMINIS.
Les propostes s'enviaran en suport digital a l'adreça de correu
electrònic info@asociacionquera.org en format PDF obert i editable.
S'haurà d'incloure a més el fitxer original del programa emprat per a
la realització del disseny i les tipografies originals utilitzades en el
mateix.
El termini màxim per presentar les propostes és el dia 20 d'abril a
les 23'59h.
En el mateix correu hauran d'adjuntar juntament amb les propostes,
el DNI o passaport escanejat del / la participant i, en el cos de
correu, les dades personals del mateix: nom, cognoms i telèfons de
contacte. L'anonimat dels participants està garantit ja que el jurat
no tindrà accés a aquests correus, només a les propostes.
En cas de ser menor d'edat, caldrà adjuntar una autorització de
participació per part de mare / pare / tutora-or.
Es podran presentar un màxim de dues propostes per participant
5. EXCLUSIONS: No podran participar en el concurs ni els
organitzadors del mateix, ni persones íntimament vinculades a ells.
6. PREMI: La quantia del premi és de 600 €.
7. ACTE DE LLIURAMENT: és requisit indispensable per rebre el
premi, acudir a l'acte de lliurament del mateix, que tindrà lloc el dia
4 de maig a les 19h al Centre Socicultural La Fàbrica de Mislata,
València.
8. JURAT: El jurat, la decisió del qual serà inapel·lable i no podrà
ser objecte de recurs en instància alguna, estarà format per:
- Miquel Navarro, artista internacional
- Balbina Benet, llicenciada en Belles Arts

- Sergi Morales, president de Quera
- Vot popular, a través d'una selecció de les propostes presentades.
La votació es realitzarà a través de les xarxes socials de
l'associació.
9. PROPIETAT DE L'OBRA:
L'obra guanyadora quedarà en propietat de l'Associació Quera,
podent ser reproduïda, cedida i utilitzada en la forma que estime
convenient sense pagament ni contraprestació a l'autor o autora qui
mantindrà únicament els seus drets morals irrenunciables com a
autor de la mateixa, sent els drets patrimonials i d'explotació de
titularitat única i exclusiva de l’associació Quera, tant els referents a
la normativa de propietat intel·lectual, normativa sobre disseny i
lleis reguladores de la propietat industrial, en particular marques,
denominacions i noms comercials. Els treballs no premiats seran
exposats a les xarxes socials de l'associació i en altres suports que
es consideren. Un cop finalitzat, aquests passaran a la propietat
dels autors.
10. PROTECCIÓ DE DADES:
D'acord amb el que estableix la normativa vigent de Protecció de
Dades de Caràcter Personal (LOPD), l'informem que les seves
dades seran incorporades en el sistema de tractament del qual és
titular ASSOCIACIÓ QUERA amb la finalitat de gestionar la
tramitació del concurs d'acord amb les presents bases i seran
conservades durant el període legalment establert.
Amb la present clàusula queda informat que les seves dades seran
comunicades en cas de ser necessari a: totes aquelles entitats amb
les que siga necessària la comunicació amb la finalitat de complir
amb la prestació del servei anteriorment esmentat.
El fet de no facilitar les dades a les entitats esmentades implica que
no es puga complir amb la tramitació del concurs.

Al seu torn, l'informem que pot contactar amb el Delegat de
Protecció de Dades de ASSOCIACIÓ QUERA, dirigint-se per escrit
a l'adreça de correu info@audaconsultores.es o al telèfon
960.059.744.
ASSOCIACIÓ QUERA informa que procedirà a tractar les dades de
manera lícita, lleial, transparent, adequada, pertinent, limitada,
exacta i actualitzada. És per això que es compromet a adoptar
totes les mesures raonables perquè aquests es suprimeixen o
rectifiquen sense dilació quan siguen inexactes.
D'acord amb els drets que li confereix la normativa vigent en
protecció de dades de caràcter personal podrà exercir els drets
d'accés, rectificació, limitació de tractament, supressió, portabilitat i
oposició, dirigint la seua petició a l'adreça postal o bé a través de
correu electrònic info@asociaciónquera.org. En aquest sentit, vostè
disposarà del dret a revocar el consentiment prestat mitjançant la
present clàusula.
Podrà dirigir-se a l'Autoritat de Control competent per a presentar la
reclamació que considere oportuna. En darrer lloc, ASSOCIACIÓ
QUERA informa que amb la signatura del present document atorga
el consentiment explícit per al tractament de les dades esmentades
anteriorment
11. ACCEPTACIÓ DE LES BASES:
La participació en el concurs comporta l'acceptació de les bases
exposades anteriorment. L'organització es reserva el dret a deixar
el premi desert si les propostes no compleixen amb el mínim de
qualitat requerit.

