2 Anys Peplemonitzant!!
Bases del concurs de disseny del póster per a celebrar el 2n aniversari de Pep Lemon.
1. Objectiu
Dissenyar un cartell per celebrar el 2n aniversari de Pep Lemon. Tots els cartells presentats hauran de fer referència al
2n aniversari de Pep Lemon, essent la imatge i el lema del cartell de lliure elecció.
La imatge de Pep, en cas de que es vulgui emprar, es podrà descarregar a: www.peplemon.com
L’únic requisit és que el cartell ha d’incloure, d’alguna manera, el nom Pep Lemon o el logotip de la marca.
2. Participants
Poden presentar-se persones de qualsevol nacionalitat. Es podran presentar tants cartells com es vulgui.
Els autors seran responsables del compliment de l’establert a aquestes bases.
3. Proposta
Els cartells han de ser originals i inèdits i no haver-se presentat a altres concursos.
L’autor del cartell haurà de ser propietari dels drets sobre les imatges i elements emprats en el cartell o bé, aquests
hauran de ser recursos d’ús lliure.
4. Requisits tècnics
Els cartells han de presentar-se en format JPG. L’arxiu ha de tenir un tamany mínim de 1361x1927 píxels i màxim de
2825 x 4000 píxels, en format vertical. El pes no podrà superar els 8Mb.
Els cartells s’enviaran per e-mail a: pep@peplemon.com. La forma d’enviament serà via Wetransfer o similar. El nom de
l’arxiu serà el nom complet de l’autor. A més s’inclourà la informació dels autors, que ha d’incloure:
• Nom complet i DNI
• Edat
• Dades de contacte: telèfon, mail, adreça.

En el cas de menors d’edat, la candidatura ha d’anar acompanyada de les dades del seu representant legal.
5. Termini de presentació
El termini de recepeció de propostes serà des de la publicació d’aquestes bases fins el 15 de març de 2016 (23h).
6. El·lecció del guanyador
Una vegada finalitzat el termini de recepció de propostes, el jurat escollirà les 5 propostes finalistes, que es publicaran
al facebook de Pep Lemon, per a que puguin ser votades per el
públic, qui decidirà el cartell guanyador.

El període de votació pública serà del 19 al 31 de març de 2016.
El Jurat estarà format per: Pep Carrió (dissenyador gràfic, il.lustrador, editor i artista plàstic), Rafel Vaquer (il.lustrador i
membre del Cluster del Cómic i Nous Media), Miquel Ferrer (editor, rata editors) i Christoph Hafner (creatiu i cofundador Pep Lemon).
El concurs podrà declarar-se desert si el jurat ho considera oportú. El veredicte del jurat serà inapelable.
Fases

• Presentació de propostes: Fins el 15 de març (23h).
• Anunci dels finalistes: 18 de març
• Període de votació públic online: del 19 al 31 de març (23h)
• Entrega de premis: Es farà al mes d’abril, durant la festa de celebració del 2on. aniversari.

7. Entrega art final
El guanyador haurà d’entregar en el termini més breu possible el cartell en un suport digital que contengui l’art final
que haurà d’haver estat realitzat amb un programa professional de disseny gràfic vectorial i en versió actualitzada,
amb qualitat i resolució òptima per posteriors aplicacions i reproduccions. A més, el guanyador haurà de col·laborar i
revisar les diferents aplicacions que es decideixi realitzar amb el disseny.
El cartell haurà de ser adaptat i facilitat en dos tamanys: 29,7x42 i 70x100 i dos arxius per cartell, un d’ells traçat i l’altre
sense traçar.
També s’hauran d’adjuntar totes les fonts emprades. I si fos el cas, també els originals de les imatges digitalitzades en
format TIFF-CMYK en alta resolució (300dpi a tamany real i 100 dpi per a gigantografies) adjuntant un document que
certifiqui que aquestes imatges no tenen restriccions en el seu ús.
8. Propietat Intelectual
Pep Lemon es reserva els drets de reproduir tots els dissenys presentats, durant la festa de celebració del 2n aniversari. Pep Lemon podrà emprar el cartell guanyador per a quantes peces consideri oportunes, podent reproduir-los,
adaptar-los i aplicar-los als formats i suports sense necessitat de demanar autorització a l’autor.
IMPORTANT: En el cas de que en el disseny s’utilitzi alguna imatge ja existent i que no pertanyi a l’autor dels cartells,
haurà de justificar-se el pagament per la compra dels drets d’aquella imatge o acreditar que es tracta de recursos d’ús
lliure. De no realitzar-se aquest pas, el jurat rebutjarà automàticament el cartell.
9. Premi
El premi per al guanyador del “CONCURS DE CARTELLS 2n ANIVERSARI PEP LEMON“ serà de MIL EUROS (1.000€) bruts
i entregats al guanyador mitjançant transfarència bancària.
Al públic participant en la votació:
Entre tots els participants que hagin votat els cartells finalistes es sortejarà un lot de productes Pep Lemon. El sorteig
es realitzarà una vegada finalitzat el periode de votació pública mitjançant les xarxes socials de Pep Lemon.

L’entrega de premis, tant al guanyador del cartell com als participants en les votacions finalistes es realitzarà el dia de
la festa del 2n aniversari de Pep Lemon.
10. Legal
Participar en el concurs implica acceptar aquestes bases.
Consentiment i protecció de dades de caràcter personal
Els participants en el present concurs consenteixen que les seves dades personals siguin tractades segons les disposicions de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal, per al desenvolupament del present concurs, així com per comunicar noticies, novetats i informació en general de Pep Lemon.
La mecànica del concurs exigeix que les dades siguin facilitades de forma veraç i completa i que siguin mantinguts
actualitzats gràcies a la cooperació dels participants. Si les dades personals fossin falses, incompletes o no actualitzades, Lemon Factory S.L. quedaria llibrerada respecte dels casos concrets, del bon fi del concurs i de qualsevol conseqüència relacionada amb lo anteior, arribant en el darrer cas a la no declaració de beneficiaris del concurs.
Els concursants autoritzen a Lemon Factory SL a utilitzar publicitariament el seu nom i imatge, en cas de resultar
guanyadors i acceptar el premi.
Normativa fiscal
Per retirar el premi s’aplicarà lo establert en el vigent Reglament de l’Impost de la Renda de les Persones Físiques,
aprovat per Real Decret 439/2007 de 30 de Març i demés disposicions concordants. La retenció de l’ IRPF del premi
serà realitzada per Lemon Factory SL i abonada a l’Agència Tributaria en els termes que determina el vigent reglament
de l’impost de la renda de les persones físiques.
Més informació: pep@peplemon.com

