
 

Edifici CINC – c/Llull 321-329 08019 – www.cinc.com – 93 30 30 060 

 

 

BASES DEL CONCURS  

El Centre Internacional de Negocis de Catalunya durà a terme el concurs de disseny de 
nadales i calendari 2011. Felicita el Nadal a CINC és concurs organitzat pel Centre 
Internacional de Negocis de Catalunya, en el que poden participar tots aquells aficionats, 
estudiants i dissenyadors que desitgin inscriure's i que, complint els requisits de les bases, 
optaran als següents premis:  

Millor Nadala i calendari 2010-2011 de CINC, elegit pel jurat.  

 

Jurat 

1. El jurat estarà format per la Direcció del Centre Internacional de Negocis de 
Catalunya.  

El jurat triarà el millor disseny de nadala i calendari 2010-2011 entre totes les rebudes a 
l'adreça de correu electrònic cinc@cinc.com. 

El jurat fonamentarà la seva decisió en funció de las següents característiques de la Nadala i el 
calendari: 

• Disseny, originalitat i creativitat 

• Format (específic a les bases) 

 

Calendari 

• Fase de promoció. Del 27 de setembre al 8 d’octubre del 2010.  

• Fase d’inscripció i execució. Plaç màx. d’entrega 22 d’octubre del 2010.  

• Comunicació oficial del guanyador: www.cinc.com el 29 d’octubre del 2010.   

 

Bases 2010 

1. Per participar al concurs cal inscriure’s a l’apartat d’events de la web 
www.cinc.com al següent link: 

http://www.cinc.com/ca_ES/eventos/evento.php?id=45  

2. Podrà presentar-se al concurs qualsevol Nadala i calendari realitzats a ordinador o a 
mà alçada, seguint aquest format:  

Nadala:  
a. Dimensions: 21 cm x 10,5 cm (sobre americà) 
b. Plegable (4 cares). Sol�licitar mostra a cinc@cinc.com  
c. Una de les cares ha de quedar lliure per escriure el nom dels 60 treballadors de CINC 
d. Logo de CINC (sol�licitar a cinc@cinc.com)  
e. Missatge de Felicitació de Nadal adient a l’empresa en català 
f. Entrega del document en pdf 
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Calendari 2011: 
 

a. Dimensions: 7 cm x 12 cm  
b. Plegable (2 cares) 12 cm x 14 cm. Sol�licitar exemple a cinc@cinc.com  
c. Logo de CINC 
d. Document en pdf 

 
3. Un mateix autor pot presentar diferents nadales al concurs.  

4. Totes les nadales i calendaris enviats optaran al premi de millor disseny de nadala i 
calendari per votació de la directiva de CINC.  

5. Els membres del jurat i els treballadors del Grup CINC no podran presentar-se al 
concurs.  

6. Queda determinat el Centre Internacional de Negocis de Catalunya como únic mitjà 
reconegut per a la presentació de les bases del concurs.   

7. La participació a aquests premis suposa l’acceptació expressa de les bases i les 
decisions del jurat i els usuaris registrats.   

8. Els drets d’autoria de la nadala premiada quedaran sota la potestat de CINC i sempre 
apareixerà el nom del guanyador a totes les reproduccions de la nadala (100.000 exemplars 
aprox.) 

9. El nom del guanyador no es farà públic fins el dia 29 d’octubre del 2011 a la web 
www.cinc.com i les xarxes socials a les que CINC té presència (Facebook, Xing, LinkedIn, 
www.cinc.com/blog i Twiiter) 

10. L’incompliment de les bases del concurs serà sancionat amb l’expulsió del concurs.  

 

Premis del concurs 

Tots els participants inscrits optaran als següents premis: 

1. Millor disseny Nadala i Calendari per a CINC: correspondrà al millor disseny de 
nadala, segons els criteri de la Direcció de CINC. Aquest premi està dotat amb 600€.  

2. Tots els participants rebran un obsequi.  

 

• El jurat podrà declarar desert un dels premis si no compleixen amb els requisits 
mínims exigits.   

 

Tractament de les Dades Personals 

Les dades personals que CINC rebi dels participants seran tractades d’acord amb la legislació 
vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal. Les dades dels participants 
seran utilitzades per CINC per dur a terme aquest concurs, així com per introduir-los a la 
nostra base de dades per a difusió d’events, ofertes i promocions de CINC.  

 

Si tens algun dubte o necessites més informació,  

envia’ns un e-mail  a cinc@cinc.com 


