ASSOCIACIÓ DE QUIDDITCH DE CATALUNYA
DEPARTAMENT DE COMUNICACIÓ
Dossier de presentació de logotips per a l’AQC 2018-19

Introducció
L’AQC presenta aquest dossier de presentació de logotips per a l’AQC per renovar la imatge
de l’AQC aquesta temporada 2018-19. Concretament, l’AQC busca renovar el seu logotip
principal, a partir del qual seran creats els logotips propis de la Copa Catalunya i la Lliga
Catalana, i presentar un logotip propi per a la selecció catalana de quidditch.
Característiques del logotip principal
Tota proposta de logotip ha de complir els següents requisits:
● Ha d’incloure com a mínim un element representatiu del quidditch.
● Ha d’incloure com a mínim un element representatiu de Catalunya.
● Ha d’incloure com a mínim les sigles de l’AQC.
● No pot incloure cap element relacionat amb la franquicia de Harry Potter.
Característiques del logotip de la selecció
Tota proposta de logotip ha de complir els següents requisits:
● Ha d’incloure com a mínim una referència al quidditch.
● Ha d’incloure com a mínim una referència a Catalunya.
● No pot incloure cap element relacionat amb la franquicia de Harry Potter.
És aconsellable que inclogui com a mínim una referència als “segadors”, sobrenom de la
selecció catalana.
Calendari de les candidatures
L’adopció dels nous logotips està subjecta als següents terminis:
● Les propostes poden ser presentades a l’AQC entre el 23 d’agost i l’1 d’octubre.
● Seguidament, la junta directiva de l’AQC valorarà quines propostes seran les
finalistes.
● En el termini de dues setmanes es celebrarà la votació dels logotips finalistes entre
els associats i les associades de l’AQC.
● Els logotips guanyadors seran aprovats a la pròxima assemblea general de l’AQC.
● Els logotips aprovats en assemblea general rebran els redissenys finals necessaris
abans de fer-se públics.
Informació general
Per l'acceptació de les propostes de logotips s’ha de tenir en compte el següent:
● Les propostes només seran acceptades al correu aqcatalunya@gmail.com i hauran
de comptar amb la informació de contacte de la persona o persones al darrere.
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La persona o les persones que enviïn propostes hauran de mantenir-se en contacte
amb l’AQC quan sigui necessari, en cas de no contestar a l’AQC en un temps
raonable la seva proposta serà rebutjada.
Es poden presentar esbossos i dissenys sense finalitzar, el redisseny final tindrà lloc
després de l’aprovació en assemblea general.
Els autores i les autores implicades en el disseny d’un logotip hauran de concretar
amb l’AQC els seus usos o la cessió dels seus drets d’autoria.
En una mateixa proposta de logotip es podran incloure diferents versions si es tracta
de variacions menors com els colors, la lletra o la diferència entre un logotip només
amb les sigles o incloent-hi el nom sencer de l’associació. En cas de variacions
majors, les diferents versions seran tractades com diferents propostes.
Una mateixa persona o grup de persones pot presentar més d’una proposta.

La Junta Directiva de l’AQC es reserva el dret de rebutjar qualsevol proposta que no
compleixi amb aquests requisits. Per a qualsevol dubte respecte a aquest document i
l'adopció dels nous logotips, si us plau contacteu amb la Junta Directiva a través del correu
electrònic aqcatalunya@gmail.com.

