
 

 

 

BASES CONCURS DISSENYA LA POSTAL DE NADAL 

FUNDACIÓ ESCLEROSI MÚLTIPLE 

 

 

La Fundació Esclerosi Múltiple organitza un concurs de disseny de la postal de 
felicitació de festes de l’entitat. L’objectiu és transmetre gràficament el significat de les 
festes de Nadal. 

Participants 

Concurs obert. 

Temàtica 

El significat de les festes de Nadal. La Fundació és una entitat privada sense afany de 
lucre que té com a missió aturar l’impacte de la malaltia.  Es valorarà especialment que 
la postal transmeti tant els valors de la Fundació com els valors i l’esperit de les festes 
nadalenques. 

Condicions i característiques de la postal 

La postal serà virtual, original i inèdita. Les mides seran 900 pixels x 600 amb una 
resolució de 72 ppp. La postal s’entregarà en format jpg i en obert. Una vegada triada 
la postal guanyadora, la Fundació farà adaptacions per altres materials nadalencs i hi 
afegirà el logotip. 

Termini i presentació del treball 

La data límit de recepció de les postals és el dilluns 2 de desembre a les 12:00 del 
migdia. Els treballs s’hauran d’enviar per correu electrònic a fem@fem.es indicant 
l’assumpte del correu: “Concurs dissenya la postal de Nadal de la Fundació Esclerosi 
Múltiple”. S’haurà de fer constar nom i cognoms de l’autor/a i un telèfon de contacte. 

Selecció i comunicació dels relats guanyadors 

El jurat del concurs està format per la directora de la Fundació Esclerosi Múltiple i 
l’equip de Comunicació i Campanyes.  

mailto:fem@fem.es


El dissenyador/a de la postal guanyadora serà contactat per rebre la comunicació del 
premi el 5 de desembre. 

Regal   

El guanyador/a rebrà com a compensació un lot de vins Ilusion +. Rere aquesta marca 
hi ha una persona diagnosticada d’esclerosi lateral amiotròfica que comercialitza vins 
de qualitat i amb responsabilitat social. Una part de les vendes de Ilusion + es destinen 
a la lluita contra les malalties neurodegeneratives com l’esclerosi múltiple. 

 

Publicació i drets de reproducció 

La Fundació Esclerosi Múltiple tindrà el dret de reproduir la postal nadalenca i passarà a 
ser la propietària intel·lectual de l’obra. 

 

Barcelona, novembre de 2019 

 

http://ilusionmas.com/

