BASES DEL CONCURS

“FELICITA EL NADAL A CINC”
Felicita el Nadal a CINC és un concurs que té com a finalitat escollir la millor proposta
de nadala i el calendari 2018 de CINC, organitzat per CINC BUSINESS CENTER, S.L,
amb CIF B17912833 i amb domicili social a 17001 Girona, carrer C\Güell, EDIFICI CINC Nº 5.
El concurs està obert a tothom que hi vulgui participar, ja sigui de manera individual o
col·lectiva, presentant una o diverses obres originals i inèdites, sempre i quan compleixi
amb els requisits de participació que es detallen a continuació.
Els participants podran optar a un únic premi, la dotació del qual pot arribar als 1.000€.
INSCRIPCIÓ I ENTREGA
 Per participar al concurs, cal inscriure's prèviament a: https://goo.gl/BU9orR
 Les propostes s'han d'enviar a events@cinc.com abans del 25/10/2017

PREMIS
Els participants inscrits optaran al següent premi:
Millor nadala i calendari 2018 de CINC
Aquest premi està dotat inicialment amb 600€, i inclou la proposta de la nadala i del
calendari CINC, més les modificacions de la nadala i/o calendari que consideri CINC per
part del guanyador/a. El guanyador haurà d'adaptar la proposta al manual d'estil i identitat
de la companyia.
Un cop seleccionada la proposta guanyadora, si el guanyador inclou, a més a més, una
adaptació de la Nadala en format vídeo, la dotació total del premi podrà ser de 1000€. El
vídeo tindria una durada aproximada d’entre 20 i 40 segons.
Si el treball guanyador no inclou l’adaptació en vídeo, CINC es reserva el dret d’adaptar la
idea guanyadora en format multimèdia a través de tercers.
Tots els participants rebran un obsequi en agraïment per seva la participació.
El jurat podrà declarar desert el premi si els treballs rebuts no compleixen amb els
requisits mínims exigits.
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JURAT
Estarà format per la direcció i el departament de comunicació de CINC.
En una primera fase de selecció, el departament de comunicació de CINC, format per
professionals de la comunicació i del disseny, faran una primera selecció de les propostes.
En una segona fase, la direcció i el departament de comunicació de CINC seleccionaran
entre les obres finalistes la proposta guanyadora de nadala i calendari CINC 2018.
El jurat seleccionarà el que consideri la millor proposta de nadala + calendari 2018, i
fonamentarà la seva decisió en funció dels següents criteris:
 Disseny, originalitat i creativitat.
 Respectar els formats detallats a les bases del concurs.
 L’adaptabilitat de la proposta a d’altres formats / format multimèdia.

BASES DEL CONCURS
 Per participar és imprescindible inscriure's al concurs a través del web de CINC:
> Inscriure’s
 Podrà presentar-se al concurs qualsevol nadala i calendari realitzats a ordinador
amb els programes Photoshop, Illustrator o Indesign, sempre que compleixin els
següents requisits:
Nadala:
 Idioma: Català
 Plegable (4 cares)
 Dimensions totals: 21 cm x 21 cm
 Dimensió 1 cara (plegat): 21 cm x 10,5 cm
 Una de les cares ha de quedar lliure per escriure el nom dels 70
treballadors de CINC
 Missatge de Felicitació de Nadal coherent amb els valors de
l'empresa (consultar web www.cinc.com)
 L’orientació pot ser vertical o horitzonal
 Document en PDF
Calendari 2018:
 Idioma: Català
 Plegable (4 cares)
 Dimensions totals: 12 cm x 14cm
 Dimensió 1 cara (plegat): 12 cm x 7 cm
 L’orientació del calendari haurà de ser horitzontal
 Document en PDF
 El calendari haurà de tenir un caràcter atemporal
C/ Llull, 321-329 | Tel +34 933 030 060 · Fax +34 933 030 080 · 08019 BARCELONA
C/ Güell, 58 | Tel +34 972 940 940 ·Fax +34 972 940 941 ·17001 GIRONA
C/ Blanc, 8 | Tel +34 972 675 615 · Fax +34 972 675 965 · 17600 FIGUERES

Aquí pots descarregar-te el logotip de CINC en alta resolució i format .png, així
com mostres i instruccions de la nadala i el calendari:
> Descarregar logotip de CINC
> Descarregar instruccions i mostra de nadala i calendari
 Per poder admetre els treballs al concurs, és imprescindible enviar, almenys, una
proposta de nadala i una de calendari. Els participants que passat el termini
d’entrega de les propostes només hagin fet arribar una sola opció, quedaran
desqualificats.
 Un mateix autor pot presentar diferents propostes de calendari i nadala al
concurs.
 És imprescindible presentar les propostes en català.
 El premi inclou les modificacions de la nadala i/o calendari per part del
guanyador/a que consideri CINC, per tal d'adaptar la proposta al manual d'estil i
identitat de la companyia.
 El guanyador/a a la millor nadala i calendari es compromet a adaptar la imatge
gràfica en versió digital per fer difusió via web i campanya de mailing.
 El guanyador/a a la millor nadala haurà d'enviar els arxius originals i editables de la
proposta/es a CINC en algun dels següents formats: Photoshop, Illustrator i
Indesign.
 Només caldrà aportar la proposta de la felicitació en vídeo en cas de ser
guanyador. Per tant, entraran a concurs únicament les propostes de nadales i els
calendaris, que seran els únics elements valorables en el concurs. Les propostes de
vídeo enviades no seran valorades.
 La proposta de vídeo que aporti el guanyador, podrà ser realitzada per una altra
persona designada per ell mateix, i en aquest cas, seguirà optant al premi de
1000€. En cas de no poder aportar la peça de vídeo, CINC es reserva el dret
d’adaptar la idea guanyadora en aquest format a través de tercers, per la qual cosa
el guanyador no optaria al premi de complet.
 El guanyador/a a la millor nadala també haurà de triar un dels motius de la
proposta i posar-lo a la plantilla del sobre que la contindrà. L’objectiu és mantenir
la coherència entre la il·lustració del sobre i el de la postal.
 Només es lliurarà un sol premi a una única proposta guanyadora de nadala i
calendari i, si és el cas, també de vídeo.
 S’haurà d’aplicar la retenció corresponent dels premis en metàl·lic, tal i com
estipula la normativa de l’Agència Tributària. Aquesta retenció després es desgrava
a l’Impost sobre la Renda de Persones Físiques i es facilitarà al guanyador/a el
certificat corresponent.
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 Els membres del jurat i els treballadors del Grup CINC no podran presentar-se al
concurs.
 Queda determinat CINC Centre de Negocis i Assessoria com a únic mitjà
reconegut per a la presentació de les bases del concurs.
 L’acceptació del premi, implica per part del guanyador/a l’autorització a CINC
Centre de Negocis i Assessoria per fer ús, difusió i explotació de la imatge gràfica
de la nadala i el calendari 2018. El nom del guanyador/a apareixerà a totes les
reproduccions de la nadala (100.000 exemplars aprox.).
 El nom del guanyador es farà públic el dia 30 d’octubre del 2017 a través de les
nostres xarxes socials. Ens posarem en contacte amb la persona que hagi resultat
guanyadora.
 L’ incompliment de les bases del concurs serà sancionat amb l’expulsió del mateix.
 La participació a aquests premis suposa l’acceptació expressa de les bases i les
decisions del jurat i els usuaris registrats.

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 fer-ne difusió d’esdeveniments, ofertes i
promocions de CINC. Per qualsevol dubte, aclariment o més informació, pots contactar
amb nosaltres a info@cinc.com o al 933 030 060.
Les obres no premiades seran destruïdes i podran ser utilitzades pels autors per allò que
considerin oportú.

ACCEPTACIÓ DE LES BASES
La simple participació en el concurs implica l'acceptació d’aquestes bases, per la qual
cosa la manifestació en el sentit de no acceptació de la totalitat o part de les mateixes
implicarà l'exclusió del participant i com a conseqüència d'això, CINC quedarà alliberat
del compliment de l'obligació contreta amb aquest participant.
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