És un concurs organitzat per ANFACO - CECOPESCA
i Fundació Banc Sabadell amb l’objectiu de seleccionar
joves dissenyadors per a la creació del cartell commemoratiu dels 115 anys de ANFACO-CECOPESCA sota
el lema “CATA LA LATA” i la seva exposició posterior
al Museo ANFACO durant l’any 2019
La iniciativa pretén reconèixer i fomentar el talent
creatiu dels joves dissenyadors i donar-los l’oportunitat
de mostrar el seus treballs. Així mateix, el concurs vol
promoure la incorporació d’aquests dissenys en els
productes que es considerin.
Dissenyadors que hi poden participar
Hi podran participar dissenyadors de qualsevol nacionalitat,
menors de trenta-cinc anys d’edat, procedents d’escoles
de disseny d’Espanya i que compleixin els requisits que
s’estableixen en aquestes bases.
Jurat
Un jurat consensuat entre ANFACO i Fundació Banc
Sabadell seleccionarà deu finalistes i un guanyador. El jurat
es reunirà el mes de gener de 2019. Cada membre tindrà
un vot i les decisions es prendran per majoria.
Exposició
L’exposició, que es titularà Premi Disseny ANFACO-Fundació
Banc Sabadell, estarà formada per les propostes de
disseny dels 10 finalistes seleccionats pel jurat. L’exposició
se celebrarà al Museo ANFACO durant l’any 2019.
Catálogo
S’editarà un catàleg dedicat als 10 dissenyadors finalistes.

Funcionament del concurs i de l’exposició
Es regularà per les bases següents:
1. Presentació prèvia del candidat
1.1. Podran participar en el concurs els dissenyadors de qualsevol nacionalitat, menors
de trenta-cinc anys, que hagin cursat estudis de disseny a qualsevol escola de disseny d’Espanya.
1.2. El dissenyador que vulgui participar en el concurs haurà d’enviar la seva candidatura mitjançant la web de la Fundació Banc Sabadell www.fundaciobancsabadell.com/
convocatories entre l’1 d’octubre i el 14 de desembre de 2018, ambdós inclosos, i
incorporar-hi:
— Disseny de la proposta (format PDF, mida Din A1 59,4 x 81,1 cm).
— Una nota biogràfica o currículum, d’una extensió màxima de dues pàgines, on s’in		diquin les fites més importants de la seva trajectòria.
— Dades personals de l’artista, adreça, telèfon, correu electrònic i còpia del DNI o 		
		passaport.
— Declaració de l’artista en la qual es certifiqui que les obres escollides per ser 		
		exposades no han estat seleccionades en cap altre concurs.
2. Selecció dels participants
2.1. 2.1. Entre els candidats que s’hi presentin, un jurat format tal com s’especifica en
aquestes bases escollirà els 10 finalistes i posteriorment el guanyador, que rebrà
6.000 euros de premi mitjançant una transferència bancària.
2.2. Es notificaran els resultats d’aquesta selecció abans del 31 de gener de 2019.
2.3. Segons la qualitat de l’obra presentada, el jurat podrà escollir un nombre menor d’artistes o declarar desert el concurs.
2.4. Els dissenyadors que hagin presentat la seva candidatura es comprometen a estar localitzables per telèfon o internet a fi de rebre la decisió del jurat i, en cas que resultin
seleccionats, a facilitar/aclarir posteriorment la informació que se’ls sol·liciti.
3. Presentació de les propostes
3.1. Entre l’1 d’octubre i el 14 de desembre de 2018 (ambdós inclosos).
3.2. ANFACO i Fundació Banc Sabadell es reserven el dret de difondre en els seus canals oficials les creacions dels 10 finalistes en totes les accions relacionades amb el
premi (catàleg, exposicions i difusió en els canals oficials de ANFACO-CECOPESCA i
Fundació Banc Sabadell).
3.3. La presentació de les creacions implica la cessió gratuïta dels drets de reproducció
a favor d’ANFACO, i aquesta es reserva el dret de producció i utilització dels 10
dissenys finalistes.
4. Exposició dels dissenys
4.1. L’exposició tindrà lloc al Museo ANFACO durant l’any 2019 i itinerar a escala estatal.
4.2. Se editará un catálogo que incluirá algunas de las propuestas presentadas y los 10
diseños finalistas.
5. Tractament de dades de caràcter personal
Les dades personals dels candidats seran tractades per ANFACO - CECOPESCA com a
responsable del tractament, i són necessàries per a la tramitació i la gestió del premi,
així com per a la promoció i la difusió posteriors d’aquest. Les dades personals es conservaran mentre sigui necessari per a la gestió i la difusió del premi pel termini indicat en
aquestes bases. La Fundació Banc Sabadell, com a encarregat del tractament, captarà
les dades personals facilitades al formulari incorporat a la seva pàgina web en nom i per
compte d’ANFACO - CECOPESCA.
L’interessat podrà, en els termes establerts en la normativa sobre protecció de dades,
exercir els drets d’accés, rectificació, oposició, supressió, limitació i portabilitat adreçant-se
per escrit al domicili social del responsable del tractament, ANFACO – CECOPESCA, o a través de la següent adreça de correu electrònic: anfaco@anfaco.es. Així mateix, en cas que
l’interessat ho consideri necessari, es pot adreçar a l’Agència Espanyola de Protecció de
Dades (AEPD) a fi de salvaguardar els seus drets. Española de Protección de Datos (AEPD)
con el fin de salvaguardar sus derechos.

