
 

 

Concurs del disseny de l’etiqueta de la cervesa 
“La Rosita” de la Fira de Bandolers, Alcover 
2017 
 
L'Ajuntament d’Alcover i Cerveses la Gardènia “La Rosita” convoquen la 
cinquena edició del concurs de disseny de l’etiqueta de la cervesa que 

s’elabora amb motiu de la Fira de Bandolers d’Alcover. 
 

1. Hi pot participar qualsevol persona física, sense límit d’edat, podent-
hi presentar un únic disseny d'acord amb el que estableix aquest 
concurs. 

 
2. El disseny presentat ha de ser representatiu de la Fira de Bandolers 
o del municipi d’Alcover i ha d’incloure el nom comercial de la cervesa: 

Rosita, també en aquesta edició cal fer constar la celebració dels 15 
anys de la Fira de Bandolers.  

 
S'ha de realitzar respectant el format de l’etiqueta original, a color i de 
mida màxima d'un DIN A4 (vertical). El disseny serà reproduït amb 

quadricromia. El color de l’ampolla és BLAU. 
 
3. El disseny s’ha de crear tot pensant en l’encuny de l’etiqueta, és a 

dir, la forma de l’etiqueta tallada (sol·liciteu material de suport a 
(pijalcover@alcover.cat). Cal tenir en compte que l’ampolla sobre la qual 

s’implementarà l’etiqueta serà d’un vidre de color blau elèctric. 
 
4. A l'hora de presentar-lo pot ser: 

 en suport paper A4 a mida real d’impressió al Punt d'Informació 
Juvenil d’Alcover (PIJ), de dilluns a divendres de 17h a 19h. 

 en  suport informàtic (PDF) per e-mail a pijalcover@alcover.cat 
Es valorarà positivament el format de presentació del disseny.  

 
5. El disseny presentat no podrà anar signat ni s'hi indicarà el nom de 

l'autor, i haurà de dur un títol al dors. S'acompanyarà juntament amb 
un sobre tancat amb el mateix títol a l'exterior i a l'interior. En aquest 
sobre hi hauran de constar les dades del participant (el nom, els 

cognoms, l'adreça, el telèfon i/o correu electrònic) i la còpia en suport 
informàtic amb arxius originals. 
 

6. El premi serà: 
 Si ets menor d’edat, regalarem a la persona major d’edat de la teva 

família que tu triïs el seu pes en caixes de cervesa Rosita. 
 Si ets major d’edat, et regalarem el teu pes en caixes de cervesa 

Rosita. 

 
 



 

 

8. El termini per a la presentació del disseny finalitzarà el dijous 14 de 
setembre de 2017. 

 
9. El jurat serà l'encarregat de valorar els dissenys presentats i estarà 
format per la regidoria de la Fira, Cultura i un membre de la 

presidència de l’empresa Cervesa “La Rosita”, un dissenyador gràfic. El 
seu veredicte serà inapel·lable, i el concurs pot quedar desert. 
 

10. El veredicte del Jurat es farà públic el dia 19 de setembre a 
través de: www.facebook.com/firadebandolers. Els dissenys dels 

participants s'exposaran durant els dies de la fira, en l'estant de la 
Rosita. L'acte de lliurament del premi serà el dissabte 7 d’octubre  a 
les 12.30h a l'estant de la Rosita que munten en la plaça del portal. 

 
11. El disseny guanyador quedarà en propietat de l’Ajuntament 

d’Alcover i Cerveses la Gardènia per ser utilitzat durant les festes, per al 
cartell dels actes programats o per al que es cregui convenient tenint en 
compte sempre la supervisió del dissenyador. Els dissenys no premiats 

es podran recollir a partir del dia 30 d'octubre i fins a finals de 
novembre, passada aquesta data, l'organització no se’n farà 
responsable. 

 
12. L’Ajuntament d’Alcover, en compliment del que estableix l’article 5 

de la llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades 
de caràcter personal, pel que es regula el dret d’informació i recollida de 
dades, comunica que les dades personals dels participants seran 

incorporades a un fitxer automatitzat sota la responsabilitat de 
l’Ajuntament, amb la finalitat de comunicar-li possible informació del 

seu interès. En qualsevol moment, podrà exercir els drets d’accés, 
rectificació, cancel·lació i oposició mitjançant un escrit a l’Ajuntament 
d’Alcover. 

 
13. La participació en aquest concurs implica l'acceptació íntegra 
d'aquestes bases i quedaran eliminats automàticament aquells dissenys 

que no representin el que es demana en aquest concurs o que siguin 
ofensius per a terceres persones. L’organització es reserva el dret de dur 

a terme aquelles modificacions, correccions o adaptacions tècniques 
que puguin sorgir i que siguin proposades pel jurat i en cas de realitzar-
se algun canvi es comunicaria immediatament als participants. 


