CONCURS: NOU LOGOTIP CEMCAT
Convocat pel Consell d’Estudiants de Medicina de Catalunya
12 d’abril de 2022
OBJECTIU
El Consell d’Estudiants de Medicina de Catalunya convoca oficialment un concurs públic per la
creació d’un logotip representatiu de la nostra organització.
BASES DEL CONCURS
1. Condicions de participació
a. Es poden presentar alumnes dels 6 cursos de Medicina de qualsevol Universitat
de Catalunya. Tot i això, només opten al premi l’alumnat de primer i segon curs.

2.
3.

b.

Cada participant pot presentar més d’una proposta.

c.

Els logotips s’han de presentar en format digital .png i hauran d’estar
vectoritzats. A més, s’haurà de presentar el document original on s’hagi
treballat el logotip (per exemple, si s’ha treballat amb Adobe Illustrator, s’ha
d’entregar en format .ai).

d.

Els logotips han de ser aptes per la reproducció en quadricromia (tots els colors).

e.

Els logotips presentats hauran de ser originals i inèdits. Els participants
eximeixen a l’organització de qualsevol responsabilitat que se’n derivi del plagi
o de qualsevol altra transgressió de la legislació vigent en què puguin incórrer
el/la participant.

f.

Les propostes presentades han de:
i. Conceptualment, fer referència a algun concepte identificatiu del
CEMCAT.
ii. Contenir el color Blau CEMCAT (HEX #272953).
iii. No tenir molta diversitat de colors, tres com a màxim.
iv. Que es pugui desglossar el logotip en només text, només logotip o es
pugui combinar (com podeu veure just a sota).

g.

Les persones participants cediran en exclusiva a CEMCAT els drets de propietat
intel·lectual dels logotips.

h.

El CEMCAT es reserva el dret de modificar, si s’escau, els logotips.

i.

Participar en aquest concurs suposa acceptar aquestes bases, i qualsevol dubte
que pugui sorgir serà resolt pel jurat.

j.

L’incompliment de qualsevol dels requisits tècnics i de contingut, tindrà com a
resultat l’exclusió del logotip del concurs.

Premis
a. El guanyador obtindrà una plaça assegurada per a les Summer Medical School
(valorada en 89 €) amb un descompte del 75%.
Jurat
a. El jurat estarà conformat per les diferents sòcies (cada una de les Delegacions
d’Estudiants de cada Facultat que forma part del Consell), la Comissió Executiva
i el Grup de Treball de Difusió i Imatge Corporativa del CEMCAT.
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4.

b.

Es valorarà
i. L’estètica
ii. Que representi als valors del CEMCAT
iii. Que es pugui desglossar el logotip en només text, només logotip o es
pugui combinar.
iv. Que contingui el color Blau CEMCAT (HEX #272953).

c.

Hi haurà un únic logotip guanyador.

Terminis
a. Els logotips podran ser presentats via e-mail fins al dia 13 de maig a les 15:00 h.
b.

El dia 22 de maig es comunicarà a la persona guanyadora que el seu logotip ha
sigut el vencedor.

c.

El dia 31 de maig es farà públic el futur logotip del CEMCAT.

2

