
 

 

 

 

 

CONCURS PER A LA CREACIÓ DE LA MASCOTA DE  

CIUTAT DEL BÀSQUET CATALÀ 2016 

 

 

 
Amb motiu de l’assignació de Sant Fruitós com a Ciutat del Bàsquet Català, l’Ajuntament 
convoca un concurs per a la creació d’un mascota que identifiqui aquest esdeveniment i que 
pugui cobrar vida i participar en la vida del poble.  
 
 
BASES 

 
 
1.- L’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages, amb motiu de la celebració de Ciutat del Bàsquet 
Català 2016, que es celebrarà al municipi durant l’any 2016, convoca un concurs per al 
disseny d’una mascota, que intenti transmetre una imatge que representi aquest 
esdeveniment esportiu.  
 
2.- Aquest concurs està obert als escolar de 3r. de primària a 4t. D’ESO.   
 
3.- La mascota ha de tenir relació amb el món del bàsquet. 
 
4.- S’haurà de presentar en un suport paper mida DINA4.   
 
5.- La mascota guanyadora podrà ser tractada i modificat per un equip de professionals a fi 
d’adaptar-la a la posterior construcció, sense perdre el seu esperit i amb el concurs del propi 
autor. 
 
6.- La propietat de la mascota guanyadora i tots els seus drets inherents serà única i exclusiva 
de l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages i entitats col·laboradores, que la podran utilitzar de 
forma immediata a la seva elecció. 
 
7.- Hi haurà premi pel guanyador:  

- 2 entrades per veure un partit de cadascun dels equips catalans de l’ACB  
(FC Barcelona, Joventut de Badalona i Manresa). 

- Un VAL per valor de 100€ a gastar en determinats comerços del municipi. 



 

 

 
 
 
8.- La proposta de la mascota s’haurà de lliurar: 

- Al centre escolar del participant, si l’escola és de Sant Fruitós de Bages. 
- A l’Àrea de Serveis a les Persones, de l’Ajuntament, C. Padró, 72-74, en el cas de 

no ser alumne d’una escola del municipi. 
- Per correu electrònic a: sfb.esports@santfruitos.cat 
 

El període de presentació serà des del dia 7 d’abril fins a les 14:00 hores del dia 8 de maig. 
 
9.- Totes les propostes, en el moment de ser lliurades, hauran d’anar necessàriament 
identificades a la part del darrera amb les dades personals: nom, cognoms, adreça, telèfon, 
correu electrònic i escola. 
 
10.- Es formarà un jurat qualificador, que emetrà el seu veredicte el  dia 18 de maig, essent la 
seva decisió inapel·lable. 
 
11.- El jurat podrà declarar desert el premi. 
 
 
 

Comissió Organitzadora “Ciutat del Bàsquet Català” 
 


