
                                                                                                                                    

  Bases Concurs Disseny Samarreta Finisher Non Stop “Embruixada” Vila de Centelles

Una novetat d’aquest any és que vosaltres, Finishers, dissenyeu la samarreta 
de la Cursa d’Obstacles més boja i divertida !

El disseny guanyador serà el que lluiran els Finishers el dia de la Cursa !

Data màxima d’admissió dels dissenys :  12 d’Abril.

Publicació resultat del disseny guanyador :  25 d’Abril  a la web i xarxes 
socials.

Al disseny de la samarreta és obligatori que hi apareixi :

- La mascota de Finisher Non Stop, el SENGLAR. 

- El nom de la Cursa  :  8ª Finisher Non Stop “ Embruixada” Vila de 
Centelles.

- Els originals s’han de lliurar en format vectorial, en tamany  DIN-A 4 

     ( 210 x 297 ) i amb un màxim de 2 tintes / Pantone. 

      Feu-los arribar a  :   cursa@campbaseosona.com

- Hi ha de constar nom/s autor/s i  telèfon  de contacte.

El Premi :

Sortida guiada d’Activitat de Muntanya a escollir entre : 

- Escalada a Montserrat ( Esportiva o Paret, segons nivell )

- Ferrades.

- Esquí de muntanya.

- Senderisme.

 Inclou : Guia especialitzat, assegurança i material col.lectiu.

 No inclou : Material específic, desplaçament i dietes.

 S’ha de realitzar durant el 2017.

http://www.finishernonstop.com/samarreta/logo.png
mailto:cursa@campbaseosona.com


Acceptació tàcita de les Bases i exempció de responsabilitats

Les persones interessades a participar en aquest concurs, pel simple fet de 
remetre les seves obres, autoritzen a Camp Base Osona a fer-ne ús, 
explotació i difusió, en relació a activitats promocionals i de publicitat, sense 
cap limitació temporal o territorial. 

Els dissenys finalistes passen a ser propietat de Camp Base Osona que es 
reserva tots els drets per a l'ús, la reproducció, la difusió, exhibició, comunicació
pública i divulgació en tot tipus de materials, sense que els finalistes tinguin dret
a rebre cap mena de contraprestació a canvi.

Camp Base Osona es reserva el dret d'ampliar o modificar aquestes bases 
promocionals, i fins i tot d'anul·lar el concurs o deixar-lo sense efecte sempre 
que hi hagi una causa justificada. I queda exempt de tota obligació o 
compensació als participants si, per causes de força major, imperatius legals o 
altres criteris de l'organització, el concurs s'hagués d'anul·lar o suspendre.

Camp Base Osona es reserva el dret de desqualificar i deixar fora de concurs 
qualsevol participant que incorpori elements ofensius o violents que atemptin 
contra la dignitat o el decòrum, que puguin ferir sensibilitats, o que puguin 
generar una imatge negativa de la Cursa d’Obstacles Finisher Non Stop.

La participació en el concurs comporta la plena acceptació de totes les 
Bases.      
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