
 

CONCURS SAMARRETA CENTENARI CEV 
 

 
 

 
Enguany celebrem el Centenari del Centre Esportiu Vilassar de Dalt (1921-2021). Una fita histórica de 
la qual us volem fer partícips a totes i a tots vosaltres a través d’aquest concurs per escollir el disseny 
de la ‘Samarreta del Centenari del CEV’. 
 
El guanyador d'aquest concurs s'emportarà 200€ i també tindran premi el segon i el tercer classificat. 
El disseny guanyador es donarà a conèixer a la Presentació de la temporada 2021-2022. 
 
DATA ACTUALITZADA: Cal inscriure's al concurs abans del divendres 30 d'abril a les 23.59h, enviant els 
dissenys a comunicaciocevilassar@gmail.com juntament amb les dades personals* sol·licitades a 
continuació: 
 
Nom i cognoms: __________________________________________ 
DNI: _______________________________ 
Data de Naixement: ___/____/__________ 
Adreça: ____________________________________________________________________________ 
Contacte (Telf i correu): _______________________________________________________________ 
Pseudònim (en cas de voler mantenir anonimat en publicació de guanyadors): ___________________ 
Nom del disseny: ____________________________________________________________________ 
En cas de ser menor: autorització materna/paterna: ________________________________________ 
Accepto les bases legals* del Concurs de la samarreta del Centenari del CEVilassar: ____ 
 
* Aquestes dades s'hauran d'ajuntar obligatòriament al correu. 
** Consulta les bases legals del concurs a continuació. 



 
BASES LEGALS DEL CONCURS DE LA SAMARRETA DEL CENTENARI 
 

1. Aquest concurs està obert a totes aquelles persones que hi vulguin participar, tinguin o no 
relació alguna amb el Centre Esportiu Vilassar. 

 
2. Cada participant pot aportar un màxim de tres dissenys diferents. Cadascun d'aquests dissenys 

haurà de mostrar l'aspecte de la samarreta per davant i per darrere. 
 

3. Aquests dissenys hauran d'incorporar una sèrie d'elements essencials: 
a. Els colors corporatius del CE Vilassar (verd i blanc). Podent aportar la presència d'altres colors. 
b. L'escut del club (descarregar al web cevilassar.cat/centenari) i el logotip del Centenari (encara per 

determinar; veure exemple al web cevilassar.cat/centenari) 
c. Tenir en compte d'altres elements com: senyera, logotip marca esportiva o dorsal de la samarreta. 
d. Aquells dissenys que no comptin amb els dos primers ítems d'aquest punt del concurs (colors i 

escut), quedaran exclosos del mateix. 
 

4. El disseny inicial de la samarreta guanyadora d'aquest concurs podria presentar modificacions 
per part del club. Essent doncs, un disseny final inspirat en el guanyador. 
 

5. DATA ACTUALITZADA: El termini per a la presentació dels dissenys finalitzarà el divendres 30 
d'abril del 2021 a les 23.59h. Caldrà presentar-los en format .pdf. 
 

6. El disseny guanyador es donarà a conèixer el dia de la Presentació Oficial d'Equips de la 
temporada 2021-2022 (data encara per determinar). Dies abans d'aquesta data el Club es 
posarà en contacte amb el guanyador, a qui es convidarà per presenciar l'acte en directe i fer-li 
entrega del corresponent premi. 
 

7. L'encarregat de valorar els dissenys serà un jurat format per la Junta Directiva del Centre 
Esportiu Vilassar, la Coordinació, l'equip de Comunicació de l'entitat i un professional vinculat al 
món del disseny. 
 

8. El jurat valorarà l'originalitat dels dissenys així com també que aquests puguin estar inspirats en 
alguns d'aquests valors del CEV: 'Més que futbol', Futbol base, Vilassar de Dalt, els colors verd i 
blanc, la història d'un club centenari i modern… 
 

9.  Seran premiats els 3 primers classificats* 
a. 1r premi: 200€. 
b. 2n i 3r premi: un sopar per dues persones. 

 
*El concurs pot declarar-se desert. 
 

10. Els drets sobre tots els dissenys entregats seran propietat del Centre Esportiu Vilassar de Dalt. 
 

11. La participació en aquest concurs implica l'acceptació d'aquestes bases legals. 
 

12. Qualsevol aspecte que pugui originar dubtes o requereixi d'un aclariment que no estigui 
contemplat en aquestes bases, serà resol pel jurat del mateix i posat en coneixement dels 
participants o de l'interessat/da en qüestió. 


