
 

 

Bases del concurs “Propostes per a un escut”. Es convoca un concurs pel disseny 
de l’escut que utilitzaran els equips d’hoquei patins del club en la seva vestimenta, 
publicitat,....etc. 

 

FINALITAT: Ja fa temps que socis/es, patrocinadors, esportistes i simpatitzants 
manifesten que seria bo disposar d’un escut com tenen molts equips d’hoquei que fos 
amb línies més modernes que l’actual logotip i en especial que s’eliminés el fet que 
els nostres esports s’identifiquin en un sexe en concret. Per donar resposta a aquestes 
peticions iniciem aquest procés participatiu.  

PARTICIPANTS: La participació és oberta a tothom. Cada participant pot presentar 
totes les propostes que vulgui. 

CARACTERÍSTIQUES:  

 El disseny de l’escut ha de ser original i inèdit, sent l'autor/a responsable de les 
accions i responsabilitats que es puguin derivar de l'incompliment d'alguna de 
les normes esmentades en aquestes bases. Els participants garanteixen que 
l’escut és fruit de la seva creativitat personal i que no s'han infringit els drets 
d'autor d'altres persones. Els guanyadors es fan responsables de les 
reclamacions que puguin sorgir en relació amb l'originalitat, similitud o còpies 
parcials dels treballs presentats. 

 El disseny gràfic guanyador s’haurà de cedir, tant en color com en blanc i negre 
en format vectorial i JPG. És important tenir en compte que l’escut s'haurà 
d'aplicar a diferents formats tan impresos com online de manera que el disseny 
ha de permetre la seva adaptació a aquests formats. 

 S’exclouran tots aquells escuts que tinguin connotacions sexistes, xenòfobes, 
racistes, homòfobes o ofensives. També es descartaran aquells que no es 
considerin aptes per no ser adequats al que es demana. 

Es valorarà aspectes com: 

 Que sigui vàlid per a les seccions que tingui el club. 
 Que s’identifiqui que som de la Seu d’Urgell. 
 Que apareguin els colors blau i groc del club. 

PRESENTACIÓ DE LES PROPOSTES: Cal enviar les propostes per correu electrònic 
a comunicacio@hoqueicadi.cat amb l’assumpte “Concurs escut”. S’haurà d’incloure la 
informació del nom de l’autor, DNI o NIE i telèfon de contacte. Si es desitja es pot 
acompanyar l’escut amb una breu explicació d’aquest. 



DATA DE PRESENTACIÓ: La recepció dels dissenys finalitza el 31 d’octubre de 
2022. Totes les propostes rebudes després d’aquesta data quedaran fora de concurs.  

JURAT SELECCIONADOR: La Junta del Club valorarà les propostes rebudes per tal 
de presentar-les als socis/es. El jurat pot declarar el concurs desert si considera que 
cap proposta compleix amb els requisits adequats. 

VOTACIÓ DE LES PROPOSTES: Les votacions seran exclusivament pels 
socis/sòcies del club. Podran elegir mantenir el logotip actual o qualsevol de les 
propostes aprovades. S’informarà als socis/es del termini establert de votació, canal 
de comunicació,.... etc.  

PREMI: El disseny guanyador obtindrà un premi corresponen a un sopar per a dues 
persones al restaurant Els Banys de Sant Vicenç.  

VEREDICTE: El disseny guanyador es donarà a conèixer a través de les xarxes 
socials. Es contactarà amb el guanyador/a per tal de lliurar-li el premi. El guanyador/a 
accepta la difusió del seu nom i imatge del lliurament del premi per poder fer la 
corresponen comunicació.  

PROPIETAT DEL TREBALL: La propietat dels dissenys presentats són dels seus 
autors. La totalitat dels drets derivats dels dissenys presentats serà propietat del 
CHPA Cadí, sense perjudici de la reserva dels drets irrenunciables que la legislació 
sobre propietat intel·lectual reconegui al seu autor/a. En tot cas, l’autor/a dels dissenys 
presentats cedeix en exclusiva, al CHPA Cadí, sense límit de temps i per a tots els 
països del món, tots els drets d’explotació del disseny presents i futurs en qualsevol 
suport conegut o que es pugui inventar en un futur, incloent-hi a títol d’exemple i no 
exhaustiu els drets de modificació, impressió, una actualització del logotip del Club per tal que 
qualsevol suport i les vegades que es consideri necessari. El Club es reserva el dret 
de reproducció mitjançant els formats a través dels mitjans que consideri oportuns, el 
dret a modificar els escuts per tal d'optimitzar-los per a la posterior impressió, el 
d'adaptar els escuts a versions més professionalitzades o el de fer ús per separat dels 
elements dels escuts o convertir-los en el logotip del club. Els participants reconeixen 
i assumeixen que no tenen cap dret de remuneració o compensació extraordinària per 
aquesta cessió, més enllà de l’establert com a premi per a l’escut guanyador. El Club 
podrà utilitzar tots els escuts presentats per allò que consideri adient. 

ACCEPTACIÓ DE LES BASES: La participació en aquest concurs implica la plena 
conformitat i acceptació d’aquestes bases i de les decisions de la Junta Directiva en 
aquelles situacions o problemes no previstos.  

Normativa protecció de dades: Accepto la recollida de la informació de les meves 
dades a l’hora de fer la inscripció amb conformitat amb el Reglament (UE) 2016/679 
del Parlament Europeu i del Consejo de 27 d’abril de 2016 i el Real Decret llei 5/2018 
de 27 de juliol. Les dades personals que es facilitin s’incorporaran a un fitxer creat sota 
la responsabilitat del CHPA Cadí amb la finalitat de dur a terme la valoració de les 
dades recollides i la comunicació pel concurs “Propostes per a un escut”. En qualsevol 
cas, podrà exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició per escrit, 
dirigint un correu electrònic a comunicacio@hoqueicadi.cat. 

 


