PREMI PROJECTE
FI DE GRAU
EN DISSENY GRÀFIC

FORMULARI
D’INSCRIPCIÓ
DATA LÍMIT: 31 de març del 2017
Només poden participar els Projectes Fi de Grau,
realitzats a les facultats i escoles de disseny de grau
superior de l’Estat Espanyol.
Aquest formulari s’haurà d’enviar juntament amb
el comprovant de pagament de la taxa d’inscripció
de 20€ a: pfg@dissenygrafic.org
Quan la inscripció estigui correctament formalitzada
se us enviarà un correu de confirmació i en quan
el rebeu ja podreu lliurar o enviar el vostre projecte.

INFORMACIÓ ALUMNE
DNI / NIE / Passaport

Nom
Cognoms
Adreça postal
CP

Població
País

Província
Telèfon

Correu electrònic

Titulació / estudis cursats

INFORMACIÓ FACULTAT O ESCOLA
Nom Facultat o Escola
Nom del tutor
Adreça postal
Població

C.P.
Província
Telèfon

Correu electrònic

Acceptació de les condiciones legals

Col·legi Oficial de Disseny Gràfic de Catalunya - Carrer Paradís núm 5 - 08002 Barcelona - 933 010 204

PREMI PROJECTE
FI DE GRAU
EN DISSENY GRÀFIC

D’acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, us
informem que les vostres dades s’incorporaran al nostre fitxer BASE DE DADES PREMIS TFG, el titular del qual
és el Col·legi Oficial de Disseny Gràfic de Catalunya, amb la finalitat d’enviar informació relacionada amb els
premis i altres informacions relacionades amb els col·legis i els seus col·laboradors i patrocinadors. Les vostres
dades no seran en cap cas cedides a tercers. En qualsevol moment podeu exercir els vostres drets d’accés,
rectificació, cancel·lació i oposició mitjançant comunicació per escrit a Col·legi Oficial de Disseny Gràfic de
Catalunya, carrer Paradís 5, 08002 Barcelona, indicant el dret que voleu fer efectiu.

CONDICIONS LEGALS
Tots els projectes són propietat intel·lectual dels seus autors (estudiants, tutors i centres docents) tal com dicta i es deriva la Llei
de la propietat intel·lectual i les que es relacionen amb ella.
Els autors són responsables dels projectes presentats. En cas que el material i/o el disseny presentats vulnerin els drets de
propietat intel·lectual i/o industrial de tercers, els autors seran els únics responsables d’aquesta infracció davant la llei i exoneren
el Col·legi Oficial de Disseny Gràfic de Catalunya de qualsevol responsabilitat civil o penal que se’n pogués derivar. A més, en
cas de vulneració d’aquests drets els autors renunciaran a la totalitat del premi, accèssits o mencions i en retornaran íntegrament
els imports i altres beneficis obtinguts.
Amb l’acceptació dels premis, accèssits i mencions, el Col·legi Oficial de Disseny Gràfic de Catalunya es reserva el dret de fer
difusió, divulgació i exposició dels treballs premiats, finalistes i seleccionats de la manera que cregui més convenient, sense
necessitat d’autorització expressa, mencionant sempre els autors legals de l’obra.
Tot el material presentat que sigui premiat o seleccionat passarà a formar part del fons documental del Col·legi. La resta de
projectes es podrà retirar en un termini no superior a 60 dies naturals posteriors al veredicte del Jurat, a la seu del Col·legi (carrer
Paradís número 5 de Barcelona). Els treballs no retirats al llarg d’aquest termini, quedaran a disposició del Col·legi que procedirà
a destruir-los, sense dret dels autors a cap tipus de reclamació .
Els projectes premiats i seleccionats seran exposats, se’n realitzarà una publicació i es donaran a conèixer als mitjans de
comunicació, a les revistes del sector i en els entorns digitals pertinents. L’exposició podrà ser itinerant.
Els premiats es comprometen, en aquest cas, a referir sempre quan al·ludeixin i identifiquin aquest projecte que va ser premiat
en la primera edició dels Premis Treball Fi de Grau del Col·legi Oficial de Disseny Gràfic de Catalunya.
Els autors es comprometen en l’acte de la inscripció a facilitar i a autoritzar l’ús de les obres, dels seus propis noms, de les
fotografies, dels currículums o de les biografies al Col·legi Oficial de Disseny Gràfic de Catalunya, si aquest, mitjançant els seus
representants legals, considerés necessari servir-se’n per a la correcta difusió dels premis i els seus guardonats. Els autors dels
projectes premiats i seleccionats, sempre que se’ls ho sol·liciti de manera raonable, accepten prendre part en qualsevol acte de
difusió dels premis (entrevistes, sessions fotogràfiques o de vídeo, rodes de premsa o activitats promocionals relacionades amb
els projectes premiats) sense tenir dret a reclamar una remuneració a canvi de la seva participació.
La formalització de la inscripció, suposa implícitament la total acceptació d’aquestes bases de participació i dels aspectes legals
que s’hi descriuen. Un cop fet el pagament de la inscripció, no es retornarà en cap cas l’import satisfet per aquest concepte,
i tampoc en aquells casos en què un cop formalitzada la inscripció finalment no es presenti el projecte, no es compleixin
els terminis de presentació, o si per qualsevol altra causa els candidats no completin tot el procés de per a la seva presentació
al Premi.
Els participants acceptaran el veredicte inapel·lable del Jurat i renunciaran a qualsevol reclamació i/o explicació sobre el veredicte
final i les raons per les quals s’hi hagi arribat, ja que aquestes ja quedaran reflectides a l’acta del certamen.
La comissió organitzadora del Col·legi Oficial de Disseny Gràfic de Catalunya es reserva el dret a modificar les bases, els premis,
ampliar o cobrir alguna baixa del jurat, les dates i/o el format de lliurament dels projectes en qualsevol moment, si per causes
justificades ho considerés necessari, i ho farà públic.
El Col·legi Oficial de Disseny Gràfic de Catalunya no acceptarà dels seus membres, directius o empleats cap responsabilitat pel
lliurament fora de termini, pèrdua, danys, furt o malbaratament del material i/o la documentació presentats, ni per l’entrega de
material i/o documentació incompleta, ni per altres perjudicis que es puguin derivar de la presentació al Premi.
El Premi estarà regulat per la legislació catalana i espanyola vigent, i s’interpretarà d’acord amb aquesta qualsevol reclamació
o qüestió que sorgeixi en relació amb la presentació dels participants, el mateix Premi, o les seves bases, que serà resolta als
jutjats de Barcelona.

