1. OBJECTIU
L'objectiu és seleccionar la persona o equip de
disseny per a fer els materials de Joves
d'Esquerra Verda (JEV) a partir de la resolució
d'aquest i que consistiran en:
 Imatge de la Trobada d'Estiu.
 Campanyes electorals.
 Altres campanyes o materials de disseny
segons les necessitats de l’organització.
2. PROCEDIMENT
Per al present concurs s'estableix un procediment de participació obert a les
persones professionals del disseny gràfic per a l'elaboració de propostes.
Per a la selecció del guanyador s’utilitzarà la fórmula de concurs amb intervenció
de jurat escollit pel Consell Nacional de Joves d’Esquerra Verda i format per 6
persones membres de Joves d'Esquerra Verda.
3. PARTICIPANTS
El concurs està obert a qualsevol persona física o jurídica que desitgi participar i
acrediti coneixements i professionalitat en l'àmbit del disseny gràfic. Juntament
amb la proposta caldrà presentar un enllaç a un portfoli online amb feines o
projectes anteriors.
Cada concursant podrà presentar una proposta.
Ni membres del jurat ni familiars d’aquests podran participar al concurs i per tant
optar a ser escollides.
4. REQUISITS DE LES PROPOSTES
Les propostes hauran d'estar formades per:
 Un nou logo per a Joves d'Esquerra Verda amb un manual d'ús de la marca.
 Una aplicació lliure de disseny (imatge, banner, cartell, material, etc.)
Les propostes hauran de:
— Ser originals i inèdites.
— Expressar gràficament els valors de JEV envers l’ecosocialisme, el
feminisme i la joventut amb propostes trencadores i potents que
mantinguin un to alternatiu.
5. CRITERIS DE VALORACIÓ DE LES PROPOSTES
El jurat prendrà les seves decisions amb total independència i en base als criteris
de valoració que determini, els quals, en tot cas, hauran de basar-se en criteris de
comunicació política, artístics i simbòlics de les propostes.
La proposta finalista seleccionada serà validada pel Consell Nacional de Joves

d'Esquerra Verda.
La proposta guanyadora pot necessitar algun
ajust per adaptar-se totalment a les necessitats de
l’organització. Si fos així, es negociarà una
compensació econòmica per tal de fer les
adaptacions necessàries.
El jurat es reserva el dret de declarar el premi
desert i convocar un nou concurs o noves bases
per als quals hauran de presentar-se nous
treballs.
6. PRESENTACIÓ DE PROPOSTES
El termini d'admissió de propostes estarà obert fins a les 12 hores del dia 7 de juliol
de 2017.
Les propostes s'hauran de presentar físicament o per correu ordinari certificat a la
Seu Nacional de JEV, al carrer Armengol, 2-8, baixos, CP 08003, de Barcelona.
Cada proposta s'haurà de presentar en suport digital desat en un CD o llapis de
memòria en format vectorial i en versió impresa amb una bona resolució.
Cada proposta anirà acompanyada d'una breu explicació i de documentació que
expliqui els valors treballats, les eleccions estilístiques, les referències que s’han fet
servir, etc.
7. CONTINGUT DEL PREMI
La persona o equip guanyador rebrà un premi en metàl·lic de set-cents cinquanta
euros (750€).
El logo guanyador serà adoptat per Joves d'Esquerra Verda en el conjunt de la
seva imatge, continguts i materials.
La persona o equip guanyador serà l'encarregada dels dissenys establerts en
l'apartat 1 d'aquestes bases en funció de les capacitats pressupostàries de JEV.
El resultat es farà públic el 24 de juliol de 2017.
8. ACCEPTACIÓ DE LES BASES
La participació en el concurs porta implícit el coneixement i l'acceptació d'aquestes
bases.
L'organització es reserva el dret de modificar els terminis i les bases del concurs,
explicant-ho raonadament a totes les persones concursants. Qualsevol aspecte no
previst en les bases serà resolt per l'organització.

