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CURS 2019-20
PER A MÉS INFORMACIÓ:
www.url.edu/concurscarpeta
936 022 216
concurscarpeta@url.edu

QUI POT PARTICIPAR?

PREMI

L’alumnat matriculat a la Universitat Ramon Llull (URL)
durant el curs acadèmic 2018-19, a excepció de les persones
guanyadores de les dues darreres edicions del Concurs.

L’autor/a del disseny premiat, que es reproduïrà en la carpeta
de la URL del curs 2019-20, obtindrà un premi de 2.000€.

REQUISITS
- Cada proposta ha de ser elaborada individualment.
- Cada persona pot presentar un màxim de dues propostes,
que hauran de tenir dissenys diferents i no tractar-se de la
mateixa proposta amb només variacions cromàtiques i/o
petites modificacions.
- Ús lliure de quadricromia, tot i que es valorarà la utilització
del color corporatiu de la URL (granat pantone 201).
- Tema de la proposta lliure.
LLIURAMENT DE PROPOSTES
Les propostes s’hauran de presentar en format pdf
mitjançant un formulari online fins a les 14h del divendres 12
d’abril (no s’acceptarà cap proposta rebuda fora de termini).
L’autor haurà de facilitar les seves dades personals així com
el títol i una breu descripció de la seva proposta.
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COM PRESENTAR LA PROPOSTA?
Cada proposta, que ha de ser original i inèdita, ha de tenir
la mida real de la carpeta: 57x38.40 cm (que inclou els 2
cm del llom i 1,5 cm de sang) i ha d’incorporar els següents
elements (disponibles al web del Concurs):
- La marca institucional de la URL a la cara de la
carpeta (amb un mínim de 8cm d’amplada) i al llom
(amb 13cm d’amplada).
- El llistat d’institucions federades que integren la URL
al dors de la carpeta.
- El web www.url.edu al dors de la carpeta.
Per ajudar-vos en l’elaboració de la vostra proposta us
facilitem una plantilla (disponible també al web del concurs)
amb les mides reals de la carpeta.

A TENIR EN COMPTE!
Els drets de propietat intel·lectual del disseny i les imatges
utilitzades en la proposta han de ser propietat de l’autor/a.
En cas que s’utilitzi una imatge propietat d’un tercer, caldrà
acreditar que prèviament s’han tramitat –i en aquest cas
liquidat– els drets d’ús i de reproducció derivats dels
drets d’autor que corresponguin, exonerant la URL de tota
responsabilitat.
La URL tindrà el dret en exclusiva de la utilització del
disseny guanyador per ser reproduït en la carpeta de la
Universitat del curs acadèmic 2019-20. La URL es reserva
el dret de fer possibles ajustaments per garantir l’ús adient
de la imatge corporativa. La inscripció al Concurs suposa la
total acceptació d’aquestes bases. Qualsevol dubte sobre
la seva interpretació serà resolt pel Jurat del Concurs.
No s’acceptarà cap proposta que no acompleixi tots els
requisits. No es retornarà cap original.
JURAT
Estarà format per professionals de l’àmbit del disseny
juntament amb professorat de centres de la Universitat
Ramon Llull així com representants de l’Equip Rector, de
la Comissió de Comunicació i del Consell d’Estudiants de
la Universitat Ramon Llull. Es reunirà a principis de maig
de 2019. La seva decisió serà inapel·lbable, podent quedar
desert el concurs.
VEREDICTE
Es farà públic durant la segona setmana de maig de 2019 a
través del web www.url.edu/concurscarpeta. La URL contactarà personalment amb l’autor/a guanyador/a del Concurs.

