
BASES CONCURS DISSENY 
LOGOTIP DE LA DISCOTECA EL SIELU 

 
 
CONVOCANT 
La empresa Manufactures de l’oci sl, gestora de la sala El Sielu. 
 
OBJECTIU 
La present convocatòria té com a objectiu el disseny de un logotip, per la sala El Sielu 
de Manresa,  modernitzar l’actual amb més de 36 anys d’historia. 
 
DIRECTRIUS 
Cal que figuri el nom EL SIELU i Manresa 
 
PARTICIPANTS 
El concurs està obert a tots els estudiants de disseny gràfic, professionals i estudis de 
dissenys. 
 
La participació pot ser individual, o en grup. Cada participant o grup, pot presentar 
una sola proposta. 
 
 
TECNICA I DIMENSIONS 
La tècnica és lliure, però té que ser apte per a qualsevol reproducció d’impremta. S’ha 
de presentar en paper i format digital. 
 
En suport paper s’ha de presentar el logotip aïllat en color. La versió impresa per 
separat amb una bona resolució i de les dimensions de 5x5 cm. (sense que això 
impliqui que l’aspecte del logotip té que ser quadrat). El disseny s’ha de presentar amb 
suport electrònic, i aïllat versió color. 
 
El format a presentar serà PDF o JPG. 
 
Les propostes tenen que anar a acompanyades d’un breu explicació del motiu del 
disseny utilitzat. 
 
 
 
PRESENTACIÓ PROPOSTA 
Les propostes s’han de lliurar en sobre tancat, identificant els autors, amb la següent 
documentació: 
 

- Impressió de la proposta 
- Contextualització de la proposta: breu escrit 
- Sobre tancat a l’interior amb les dades del contacte: Nom del autor o autors, 

telèfon de contacte, direcció postal i corre-e. 
 



Les propostes s’enviaran a: 
 
El Sielu  
Plaça Valldaura, 1 
08241 Manresa 
 
Format electrònic a: info@elsielu.com mitjançant we transfer o similar. 
 
 
PLAÇ DE LLIURAMENT 
El termini de lliurament comença el dia 23/7 i finalitza el dia  12/8 de 2018. 
 
PREMI 
Primer premi: 500€ 
Publicació del guanyador/s a les xarxes socials de la empresa. 
 
 
SELECCIÓ 
La selecció es farà mitjançant responsables de la empresa. 
 
Els criteris que ajudaran a decidir seran la creativitat i atractiu de la proposta, i la 
funcionalitat de la mateixa 
 
 
VEREDICTE 
La proposta guanyadora serà notificada el 15 d’agost. 
 
 
PRESENTACIÓ 
La presentació es farà en el marc de la festa major de Manresa, coincidint amb el l’inici 
de temporada de la sala. 
 
INFORMACIÓ 
Per a qualsevol dubte info@elsielu.comm 
 
 
 
 
 

Manresa, juliol 2018 
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