Dissenya una samarreta
La Xarxa Catalana de Graners
fem 15 anys
Busquem dissenys per a fer samarretes i difondre la preservació de la biodiversitat
cultivada.
Els tres dissenys seleccionats tindran premi i s'imprimiran a la Fira de la llavor de Roda de
Ter.
Pots entregar el teu dibuix fins al 20 de març.
REQUISITS / ASPECTES VALORABLES
La proposta haurà de reflectir la naturalesa de la Xarxa Catalana de Graners i es valorarà:
1. Que representi la missió, visió i valors de la xarxa.
3. Que pugui ser reproduït en diferents formats i materials.
4. S’haurà de presentar en color i blanc i negre.
5. És recomana l’ús de màxim 3 colors.
6. El disseny es podrà presentar en format paper o en format digital.
7. En cas que el disseny sigui digital en format (.psd, .png, .jpg, .tiff).
8. La mida mínima del disseny serà de 2.000x2.000píxels (recomanable la major resolució
possible).
9. El disseny ha d'anar acompanyat de la tipografia detallada (font, mida, color).
10. Quedaran exclosos tots aquells dissenys que tinguin connotacions sexistes, xenòfobes,
racistes, homòfobes i ofensives contra persones i institucions.
11. Els dissenys presentats podran no ser retornats a les persones candidates. Per aquest
motiu es recomana que les persones participants es guardin una còpia abans del lliurament
de l’original.
12. Els treballs hauran de ser originals, inèdits i no haver estat presentats en cap altra
convocatòria. L’autor és responsable de les accions que es poguessin derivar de
l’incompliment d’alguna d’aquestes normes.

RECOMPENSES PER TOTS ELS PARTICIPANTS
Tots els participants podran estampar el dia de la fira gratuïtament els dissenys guanyadors
que mes us agradin a tota la roba que porteu.
RECOMPENSES PELS 3 DISSENYS SELECCIONATS

Carabasses i sobrets de
llavors de varietats locals

Estada de cap de setmana
per a 2 persones, amb
visita al projecte i els horts
urbans de Valls

Llibret i pòster d'espècies
silvestres comestibles

Sobrets de llavors locals

Tríptic "Cultiva'm" amb
llavors de varietats locals

Llibret de mongetes i
tomàquet del Vallès

Sobrets amb llavors de
varietats locals

Samarreta de cotó ecològic
impresa amb el disseny

Plançó de fruiters
tradicionals

RECOMPENSES PEL PRIMER CLASSIFICAT
A més de tot l'anterior, el primer classificat tindrà:

Cistella d'hortalisses ecològiques

Llibre "12 mesos, 12 varietats locals"

