Bases per a poder participar en el concurs de
disseny de la segona equipació del CE Sabadell
per a la temporada 2023/24.
Condicions de participació:
1. Cal ser soci/sòcia del CE Sabadell de la temporada 2022/23.
2. Cada soci/sòcia pot presentar fins a 3 dissenys. Si es presenten més de 3
dissenys, es tindran en compte els 3 primers rebuts.
3. Cada disseny s’haurà de realitzar sobre la plantilla que es pot recollir a les
oficines de l’estadi o descarregar a cesabadellfc.com/segona2023.html.
4. Cada disseny es pot presentar de les següents maneres:
• Formulari online: (link). Un formulari per disseny. Totes les dades del
formulari han de ser omplertes de forma verídica.
• Presencial a les oficines de la Nova Creu
• Per correu electrònic info@cesabadell.cat . Indicant nom, cognoms i
número de soci.

Terminis del concurs
1. El concurs constarà de tres fases:
1. Recepció de dissenys
2. Selecció de finalistes
3. Fase final amb una votació popular per a decidir el guanyador.
2. Fase de recepció de dissenys
• Fins al 12 de desembre de 2022
• Recepció dels dissenys serà mitjançant formulari online, e-mail o
presencial.
• Els dissenys que compleixin les condicions indicades podran ser
publicats a les xarxes socials i a la resta de mitjans del club.
• El participant podrà compartir el seu disseny mitjançant el hashtag
#LaMevaArlequinada i etiquetant a @cesabadell
3. Fase de selecció de dissenys finalistes
• 13 de desembre de 2022.
• De tots els dissenys que compleixin les condicions, el CE Sabadell
mitjançant el seu Consell Consultiu seleccionarà 4 dissenys que
passaran a la fase final.
• Aquests dissenys podran ser reacondicionats perquè a la fase final
es mostrin tots amb el mateix format.
4. Fase de votació popular
• Fins al 29 de desembre de 2022.
• El CE Sabadell iniciarà un procés de votació dels dissenys finalistes.

•
•

Per a poder votar s’ha d’acreditar ser soci del CE Sabadell.
La votació es podrà fer presencial a les oficines de la Nova Creu Alta
o telemàticament via formulari online.
• El guanyador del concurs serà qui més vots o punts rebi en aquesta
votació.
5. El resultat es farà públic a partir de juny de 2023 a l'acte de presentació
oficial de samarretes de la temporada 2023-24. A l'acte hi seran convidats
tots els socis que hagin estat seleccionats amb un disseny finalista.
6. El disseny guanyador serà utilitzat com a segona equipació pel primer
equip del CE Sabadell durant la temporada 2023-24. Es podrà trobar a la
venda als diferents canals de venda del CE Sabadell FC, SAD. A l'etiqueta
de la samarreta s'inclourà que es tracta d'un disseny de la persona autora
d’aquesta.

Condicions que ha de complir el disseny:
1. El disseny no podrà incorporar els colors blanc i blau com a colors principals.
Poden formar part del disseny de manera secundària.
2. El disseny haurà de respectar els espais per a l'escut de l'entitat, així com els
logotips de l’espònsor tècnic, els distintius dels campionats nacionals i
l’espònsor principal.
3. El disseny haurà de representar tant la part davantera com posterior de la
samarreta.
4. El disseny no podrà contenir marques, símbols distintius, anagrames,
emblemes i/o imatges que suposin de fet, o puguin suposar, manifestacions
de caràcter religiós o polític, o la utilització dels quals sigui considerada
contrària als interessos de la RFEF, recollits en els Articles 302 i 304 del
reglament general, com el que disposa en la llei de l'esport.
5. El disseny haurà de respectar que en el dors de la samarreta la zona, on hi
haurà de figurar, amb una dimensió de vint-i-cinc centímetres d'alçada, el
dorsal de la mateixa i que aquest sigui visible i llegible. Així mateix, també la
identificació nominal del/de la futbolista en la part superior de l’esmentat
dorsal, a 7,5 cm d'alçada d’aquest.
6. El disseny final pot ser sotmès a petites modificacions a causa de l'estructura
corporativa de la samarreta utilitzada per Hummel, com per exemple les
espatlles i els laterals.
7. El disseny escollit podrà incloure un logo o llegenda corporativa, tant per part
del club com de l’espònsor tècnic.
8. En enviar els dissenys, la persona i concursant cedeix els drets de
comunicació pública. En el cas que sigui premiat, el CE Sabadell FC
adquireix els drets de reproducció, distribució, comunicació pública,
transformació i comercialització dels dissenys.
9. La participació en el concurs porta implícita l'acceptació de totes aquestes
bases i el resultat de les votacions. Tot cas no previst en les presents bases
serà resolt pel CE Sabadell, comunicant-se a cada participant la decisió.

Exclusió de dissenys.
Es podran descartar dissenys en els següents casos:
a. Quan no s'adapti a les condicions proposades.
b. Quan el CE Sabadell FC tingui sospites fundades que s'estan utilitzant
mitjans per augmentar de forma fraudulenta o artificial el nombre real de
votacions i/o punts rebuts per cada obra del públic internauta, a través del
procediment de votació online.
c. Quan els dissenys presentats poguessin resultar de mal gust u ofensius pel
seu contingut, en judici del CE Sabadell FC.
d. Quan el participant incompleixi d'algun mode el disposat en les presents
Bases; a aquests efectes, el CE Sabadell FC es reserva el dret a exigir a les
persones participants que acreditin l'acompliment d’aquestes.

Dades Personals
Totes les dades personals proporcionades per les persones participants, en
enviar els seus dissenys, seran tractades i emmagatzemades a un fitxer de
titularitat del CE Sabadell FC, SAD. Les dades de caràcter personal dels
concursants seran emmagatzemades i tractades amb el fi de donar compliment
a les condicions del concurs i mantenir informades a les persones participants
d’aquest. El CE Sabadell FC es compromet a tractar amb absoluta
confidencialitat aquestes dades de caràcter personal. Els concursants podran
exercir el seu dret d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició al tractament de
les seves dades personals enfront del CE Sabadell FC, en els termes i
condicions previstos a la LOPD. En particular, enfront del CE Sabadell
mitjançant el correu electrònic a info@cesabadell.cat.

