
Poden participar-hi totes les persones 
que ho desitgin entre 16 i 40 anys.

Cada participant podrà presentar 
un màxim de dues obres.

Les obres presentades cal que siguin 
originals i inèdites. 

La temàtica del concurs és “El Xiri”, 
l’Espai Jove de Festa Major

Al logotip, ha de sortir el text "XIRI, espai 
jove de Festa Major" i incorporar algun 
element visual.

Els dissenys s’han de presentar 
preferiblement en format digital i 
amb una resolució mínima de 300 ppp .

Els  logotips es podran presentar entre 
el 18 d’abril i el 15 de maig del 2016.

Els Logotips s’hauran de lliurar per correu 
electrònic a l’adreça següent:
- Comissió de l’Espai Jove de Festa Major. 
espaijovefm@gmail.com

Els Logotips han de ser  
presentats sense signar. 

 Juntament amb els dissenys dels 
logotips, cada participant facilitarà les 
seves dades: fotocòpia del DNI, adreça, 
número de telèfon i adreça electrònica.

les votacions dels logotips seran 
públiques via facebook del 15 al 20 de maig 
per tal de que tothom pugi votar. El dia 20 
de maig, el jurat agafarà els tres logos 
que hagin estat més votats i escollirà el 
guanyador.

El jurat estarà format per la Comisió de 
l’Espai Jove de Festa Major, formada per:

Un/a membre del Kol·lectiu de Dones de 
Barberà.
Un/a membre de l’Ateneu de Barberà.
Un/a membre del Casal de Joves Obriu Pas.
Un/a membre de Barberà Rookies.
Un/a membre de l’associació De cara a la 
calle.
Un/a membre de la comissió de 
comunicació del xiri-ejfm.

Hi haurà un únic premi que consistirà en 
un kit de Festa Major, composat, entre 
d’altres, per un got, un porta got, una 
samarreta del Xiri d’enguany, un tiket 
pel correbars, i altres sorpreses (+ info al 
fb de l’espai jove)

El veredicte, que serà inapel·lable, 
es farà públic el  27 de maig del 2016.

El dia 27 de maig es realitzarà la 
presentació oficial de la imatge oficial 
del Xiri 2016 mitjançant un acte a un dels 
locals dels col·lectius representants de la 
comissió de l’Espai Jove.

Els logotips presentats no poden contenir 
ni manifestar: actituds violentes, 
de discriminació de qualsevol mena, 
ni simbologia contrària als drets 
fonamentals.

Qualsevol detall no previst en aquestes 
bases serà resolt per l’organització.

La participació en el concurs pressuposa la 
total acceptació d’aquestes bases.

Si les obres presentades no reuneixen la 
qualitat suficient, el jurat es reserva el 
dret de declarar desert el concurs.

Per a més informació, adreceu-vos a :

Comissió de l’Espai Jove de Festa Major. 
espaijovefm@gmail.com
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