
 

                                                                                                                                

          
 

 
 

  

 

                              Carretera Valldemossa,2 
         07010-Palma de Mallorca 

 Tel. 971 763939-Fax 971 206657 
         CIF: G 07436751 

                          E-Mail: cnpalma@cnpalma.org 

 

Palma, 16 de setembre de 2022 
 Benvolgudes famílies,  
 
Volem comunicar que obri el plaç per al I CONCURS DE 
CARTELLS, tots els nedadors que ho desitgin poden participar-hi. 
El premi es farà entrega en el DINAR que celebrarem dia 9 
d’octubre a BINICOMPRAT.  
A continuació,  detallam les bases del concurs.  
                                                               

Data límit:  4 d’octubre.  

  
ENTITAT CONVOCANT 
La Junta Directiva convoca concurs per la realització del cartell que constituirá 
la imatge del XXXI Trofeu Club Natació Palma- Sampol. Festes de Sant 
Sebastià el 14 de gener del 2023 

 
OBJETIU DEL CONCURS  
Elaborar el cartell oficial del Trofeu del Club Natació Palma amb objetiu 
d’estimular la creativitat d’artistes i dissenyadors, així com donar difusión de la 
nostra imatge.   

  
PARTICIPANTS 
Aquest concurs va dirigit al nedadors/es del nostre Club només es pot presentar 
un cartell per persona.  

  
2. TEMA 
1. El tema está relacionat amb la natació, pot tenir una composició lliure 
pictòrica, fotogràfica o digital.  

2. Ha de figurar obligatòriament de forma ben visible el següent text:  

XXXI Trofeu Club Natació Palma- Sampol. Festes de Sant Sebastià el 14 
de gener del 2023 

3. El disseny ha de tenir un espai lliure per la posterior inserció de logos dels 
col.laboradors.  

4.Ha de ser en format vertical en DIN A4.  
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5.El nom ha de ser PSEUDÒNIM que es posarà a la part posterior del cartell. 
S’haurà d’entregar un sobre tancat on dins hi hagui el nom vertader.  

  
3. PREMI 
 Es premiarà el cartell guanyador, el dia del dinar que es celbrarà el 9 d’octubre.  

  
4. PRESENTACIÓ   
Els autors que es presentin al concurs han de realizar-ho en disseny vertical 
DIN A4 i ho han d’entregar imprés o fet a mà a les oficinas del club o enviar-ho 
per mail en format pdf al correu cnpalma@cnpalma.org , abans del 4 d’octubre.  

.  
5. JURAT 
El jurat está format per 3 membres de la Junta Directiva a designar, 2 
entrenadors, un nedador/a decà/na que no hi participi i un expert en disseny, 
art i dibuix 

Les decisions del jurat serán inapelables.  

6.  CARTELL GUANYADOR  

El resultat es donarà a conéixer el dia del dinar del Club que es celebrará dia 9 
d’octubre.  

L’autor del cartell premiat haurà de facilitar els elementos, tipografies i arxius 
necessaris per poder després adaptar l’obra a les nostres necessitats. En cas 
que estigui fet a mà es faran les modificacions necessàries. 

 Es farà a divulgació a les xarxes socials i en els organismos pertinents.  
 
 

 

  

  
 

                                                                   

 

 

 

                 Cartell any passat 

Rebeu una cordial salutació. Junta Directiva CNPalma        
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