
10ª EDICIÓ / BASES

SERVEI ESTACIÓ organitza durant 2019-20 la desena convocatòria dels Premis Voilà! de disseny.
 
L’objectiu de la convocatòria consisteix a trobar solucions de disseny insòlites i/o originals a partir dels materials 
disponibles a SERVEI ESTACIÓ, creant articles aplicables a la vida quotidiana.
   
MODALITATS I PARTICIPANTS
La convocatòria és oberta a tothom, i especialment espera cridar l’ atenció d’ estudiants de disseny, art o arquitectura. Els projectes es 
poden presentar de forma individual o col•lectiva.
 
PREMIS
1r  Premi
2.000 € en efectiu + descompte 20% durant un any en compres a les botigues SERVEI ESTACIÓ o a la tenda online. Servei Estació es 
reserva valorar la possible producció i venda del disseny guanyador a les nostres botigues i tenda online. Els beneficis de la venda es 
repartiran al 50% entre el guanyador i Servei Estació*
 
2n Premi
1.000 € en efectiu + descompte 20% durant un any en compres a les botigues SERVEI ESTACIÓ o a la tenda online.
 
3r Premi
500 € en val de compra + descompte 20% durant un any en compres  a les botigues SERVEI ESTACIÓ o a la tenda online.
 
Els dissenys guardonats formaran part de l’exposició  Premis Voilà! 2020, juntament amb una selecció de propostes de mèrit escollides 
pel jurat. SERVEI ESTACIÓ es reserva el dret de declarar desert algun dels premis o d’ampliar el nombre de premiats, si el Jurat ho consi-
dera oportú.
 
(*)PRODUCCIÓ
Els dissenys presentats són propietat dels autors. SERVEI ESTACIÓ es reserva el dret de la comercialització en exclusiva dels productes 
guanyadors durant un període mínim d’ un any a partir de la data del lliurament del premi.

CONDICIONS DE PARTICIPACIÓ
Les propostes de disseny presentades a la desena edició dels Premis Voilà! han de respectar els següents criteris:
 
- Els projectes s’han de crear exclusivament amb els materials i/o serveis disponibles a les instal·lacions de SERVEI ESTACIÓ o del web 
www.serveiestacio.com
- Els projectes han de ser de fàcil producció.
- En cas d’anul·lació dels Premis, en cap cas, SERVEI ESTACIÓ acceptarà reclamacions.
 
Per tal de fer més assequible la participació en aquests premis, SERVEI ESTACIÓ posa a disposició dels participants que 
estiguin matriculats en una escola de disseny o disciplines creatives, la targeta CREATIU. 

Amb la  targeta CREATIU podràs estalviar un 15% en les teves compres, i no només per a la creació del prototip Voilà!, sinó també en 
totes les compres que realitzis durant l’any escolar.

JURAT I CRITERIS DE VALORACIÓ
Des de la primera convocatòria dels Premis Voilà!, l’any 2005, el Jurat responsable de seleccionar els projectes finalistes i guanyadors ha 
estat format per destacades personalitats en els àmbits del disseny, la cultura, l’empresa i la comunicació.
 
El Jurat valorarà els projectes de disseny presentats als premis Voila!, seguint aquests criteris:
- La recerca de noves solucions.
- L’aportació de noves utilitats donades als materials emprats.
- L’originalitat de l’article presentat.
- La possibilitat que el projecte resultant, sigui de fàcil producció.



PRESENTACIÓ DELS PROJECTES
Els projectes de disseny que es presentin a la novena edició dels Premis Voilà! han de reunir tots aquests elements:
 
Entrega d’informació abans del divendres 27 de març del 2020 a la botiga del Servei Estació de Barcelona amb els següents continguts:
 Un prototip de l’article Dintre d’una caixa de cartró o similar com a embalatge. Aquesta caixa serà la que protegirà 
 el prototip durant tota la durada dels premis.
 Fitxa d’inscripció correctament emplenada indicant el nom/s de l’autor/s del projecte.
 Dossier del projecte amb els següents continguts:
  · Fitxa tècnica del prototip:  Fotografia, nom, breu descripció de l’article, característiques tècniques i 
    formals dels materials i acabats i els seus trets innovadors (Extensió màxima: 50 línies).
  · Imatges representatives: Fitxa format DIN A4 amb la representació per separat de les peces per al 
    muntatge final de l’article.
  · Imatges promocionals: Fitxa format DIN A4 amb quatre imatges que defineixin el projecte. 
    Fotografia de l’autor/s amb format JPG, amb una resolució màxima de 1MB amb unes dimensions 
    mínimes de DIN A5.
  · Informació addicional: Breu currículum de l’autor/s del projecte. 
  A la part exterior del sobre i de la caixa cal escriure Premis Voilà! i el nom del producte de forma clara i visible. 
  
Enviament d’un enllaç  sense caducitat a l’adreça de correu info@premisvoila.com amb els següents continguts:
 Fitxa d’inscripció correctament emplenada indicant el nom/s de l’autor/s del projecte.
 Dossier del projecte amb els continguts anteriorment esmentats.
 Imatges en una carpeta en format JPG, amb una resolució màxima de 2MB.

Tots aquests elements s’han d’identificar clarament i únicament amb el nom del producte. 
No s’admetran signatures ni d’altres distintius. 
L’article s’ha de presentar degudament embalat i protegit dins d’una caixa. 
La documentació i la fitxa d’inscripció s’han de lliurar en un sobre blanc tancat. A la part exterior del sobre i de la caixa cal escriure Pre-
mis Voilà! i el nom del producte de forma clara i visible.
 
LLOC I DATA LÍMIT DE PRESENTACIÓ DELS PROJECTES
- Data límit de lliurament (fi de la convocatòria): divendres 27 de març del 2020, fins a les 20:30 h.
- Lliurament o enviament (a ports pagats) dels projectes al punt d’informació de SERVEI ESTACIÓ de Barcelona, a l’adreça:
 
Atenció Premis Voilà!
SERVEI ESTACIÓ, 
C/ Aragó, 270-272
Barcelona (08007)
Horari: de 9.00 h a 21.00 h.
Telèfon: 933 932 410
info@premisvoila.com
 
DRETS D’AUTOR
Els dissenys presentats són propietat de l’autor/s. SERVEI ESTACIÓ es reserva el dret d’explotació d’imatges.
 
OBLIGACIONS DELS PARTICIPANTS
- Els projectes han de ser prototips no editats ni comercialitzats.
- Els projectes han de respectar els requisits establerts i els terminis indicats.
- La decisió del Jurat és irrevocable. No es pot recórrer.
- Els guanyadors facilitaran la documentació necessària per a l’edició, exposició i promoció dels articles.
- Els guanyadors autoritzen SERVEI ESTACIÓ a difondre la informació facilitada per l’autor/s, sempre que sigui per a la 
  promoció del projecte.
 
DEVOLUCIÓ DELS PROJECTES
- Per recollir un projecte presentat a concurs, cal enviar amb una anterioritat mínima de 24 hores un correu a  info@premisvoila.com. Al 
correu cal indicar el nom del projecte que es passarà a recollir.
- SERVEI ESTACIÓ es compromet a retornar les propostes presentades. Aquells projectes que no hagin estat guardonats es poden reco-
llir a l’establiment de Barcelona (C/ Aragó, 270-272, Barcelona). 
Horari: 9.00 h a 17.00 h. Dates: del 1 al 31 de juliol del 2020.
- Els projectes no retirats entre aquestes dues dates quedaran a disposició de l’organització dels Premis Voilà!
- SERVEI ESTACIÓ no es fa responsable d’un possible mal estat dels prototips com a conseqüència del seu ús o manipulació. 

ACCEPTACIÓ DE LES BASES
La presentació del full d’inscripció implica que el concursant accepta plenament les bases de la novena edició dels Premis Voilà!
 
CALENDARI
- Divendres 27 de març del 2020: data de termini de presentació dels projectes. 
- Durant el mes d’ abril del 2020: reunió del Jurat.
- Durant el mes de juny del 2020: proclamació pública dels guanyadors de la desena convocatòria.
- Del 1 al 31 de juliol de 2020: termini de recollida dels projectes no seleccionats.

CONSULTES A
info@premisvoila.com


