
 
 

Bona tarda, família! 

De cara a la propera temporada es canviaran les equipacions de joc. Portem ja 6 temporades 

amb les mateixes equipacions i no podem garantir mantenir el nivell de qualitat de cara als anys 

que venen. Per això hem decidit renovar-nos per mantenir-nos ben amunt.  

Però volem contar amb la vostra ajuda per dissenyar les equipacions. Des del club organitzarem 

un concurs de disseny on tothom podrà participar dissenyant la samarreta i pantaló de joc del 

Canovelles Basket Club.  

Les bases del concurs seran les següents: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al revers d’aquesta fulla, us deixem un esquema d’equipació per a que comenceu a imaginar-

vos com voleu anar equipats la propera temporada!! 

 

Esperem els vostres dissenys i que guanyi el més xulo!! 

Molta sort a tots! 

LA JUNTA DIRECTIVA DEL CANOVELLES BC 

 

 

 

 

CONCURS DISSENY EQUIPACIÓ CBC 

- Cada persona podrà presentar fins a 3 dissenys diferents. 

- Els dissenys s’han d’entregar en paper a la bústia del Pavelló Tagamanent o per imatge 

via WhatsApp o Email. En tots els casos l’autor/a serà anònim i deixarà un telèfon de 

contacte. 

- Els dissenys han de dur l’escut del club i els colors de Canovelles: groc i blau. 

- Entre totes les equipacións, un jurat de 6 persones escollirà les 5 millors. 

- Aquest jurat estarà format per: 

o 3 persones escollides per la Junta Directiva 

o 3 persones a sorteig entre tots els que vulguin presentar-se.  

o Per presentar-se com a jurat, només s’haurà de demanar-ho presentant el nom i 

el telèfon a qualsevol membre de la Junta i se us convocarà el dia del sorteig.  

- A continuació s’organitzarà una votació oberta on tothom podrà escollir l’equipació que 

més li agradi. 

- En aquesta votació oberta cada jugador i entrenador obtindrà 1 vot. 

- Per a totes les votacions, la primera de jurat i la segona oberta, els autors dels dissenys 

seran anònims.  

- L’equipació escollida serà la de la propera temporada. 

- La persona que guanyi el disseny, obtindrà una equipació gratuïta de part del club 
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