Concurs del logotip
è

25 aniversari de
l’ INSTITUT S’AGULLA
____________________________________________________________
EL NOSTRE INSTITUT CELEBRARÀ ,EL PROPER CURS, EL SEU 25È

ANIVERSARI. PER AQUEST MOTIU S’ORGANITZARAN UN CONJUNT
D’ACTES COMMEMORATIUS. UN D’AQUESTS PRIMERS ACTES ÉS LA

CONVOCATÒRIA D’UN CONCURS PER DISSENYAR EL LOGOTIP DE
L’ANIVERSARI

I

AQUÍ

ÉS

ON

VOLEM

COMPTAR

COL.LABORACIÓ DE L’ALUMNAT DEL CENTRE.

AMB

LA

BASES
Primera. OBJECTIU L’objectiu de la convocatòria és el disseny d’ un logotip que
servirà específicament per a identificar i unificar aquelles accions que es
desenvolupin amb motiu dels 25 anys d’història del Centre. Les imatges
representatives han d’adaptar-se a qualsevol suport de difusió (paper, cartes,
targetes, cartells, correu electrònic, pàgina web,..).

Segona. PARTICIPANTS El concurs és obert a tots els alumnes del centre. Podran
participar en el concurs presentant idees pròpies, inèdites i originals que
compleixin els objectius del concurs. Cada participant podrà presentar una
proposta.

El logotip es realitzarà en un full blanc mida Dinn‐A4 en orientació vertical i en
una versió reduïda de 5 cm d’amplada per 7 cm d’alçada.
Tercera. REQUISITS Les propostes hauran de contenir els següents elements:
Obligatòriament el número 25 i la paraula anys.

Un màxim de 4 colors corporatius: el negre, el blanc i dos colors més.

Versió en color i versió en blanc i negre.

S’aconsella utilitzar colors que siguin fàcilment traslladables a escala de grisos,
per a la seva reproducció posterior tant en color com en blanc i negre.
Quarta. LLIURAMENT Tots els treballs es presentaran amb pseudònim a fi de

garantir-ne l’anonimat. Les idees es lliuraran al Departament d’Expressió ( Matèria
d’Educació Visual i Plàstica ) o a l’aula de Dibuix del centre, en un sobre indicant

“CONCURS LOGOTIP” i el pseudònim escollit. S’hi haurà d’adjuntar un document
amb les dades del participant: nom i cognoms, adreça, telèfon i correu electrònic.
Cinquena. TERMINI El termini per a presentar les propostes finalitzarà el divendres
3 de juny de 2017 a les 14.45hores.

Sisena. JURAT El jurat estarà format per un membre de l’equip directiu, un
membre de l’ AMPA , un membre del PAS, el professor de dibuix, un professor
del consell escolar i un alumne del consell escolar. El jurat valorarà la creativitat,

qualitat i originalitat dels treballs així com l’encert del disseny a l’hora de captar,
amb els elements visuals triats, els senyals d’identitat i l’esperit dels 25 anys de

vida d’aquest Centre. Així mateix, es considerarà l’aplicabilitat del disseny en
diferents formats de comunicació i la facilitat d’identificació i lectura de les sigles
de l’entitat. El jurat es reserva el dret a declarar el premi desert.
Setena. DRETS La totalitat dels drets derivats de la idea guanyadora serà propietat
de l’Institut S’Agulla, sense perjudici de la reserva dels drets irrenunciables que la
legislació sobre propietat intel·lectual reconegui al seu autor/a, sense límit de
temps i lloc. L’Institut es reserva tots els drets d’explotació del disseny presents i

futurs en qualsevol suport conegut o que es pugui inventar en el futur, incloenthi a títol d’exemple i no exhaustiu els drets de modificació, impressió, publicació,

difusió i comunicació per a qualsevol procediment i modalitat, en qualsevol suport
i les vegades que es consideri necessari per als fins previstos en aquestes bases.

Vuitena. PREMI El premi per al guanyador del concurs consistirà en una
gratificació de 100 euros. S’escolliran tres finalistes que rebran un lot de material

artístic. Els dibuixos participants passaran a ser propietat de l’ Institut S’Agulla i
podran ser exposats i publicats a través dels mitjans que es creguin oportuns

