
Bases per al concurs d’idees per al
logotip de l’Associació Esportiva 

INS Forat del Vent 
 

Es convoca concurs d'idees per a la creació del futur logotip de 
l’Associació d’esports extraescolars.

1.  Objectiu: Dissenyar la idea d’un logotip que pugui ser la 
imatge representativa dels Esports extraescolars del Institut i 
que serà utilitzada com a base del desenvolupament del 
logotip.

2. Participants: El concurs està destinat a qualsevol alumne de 
l'INS Forat del Vent. La participació serà individual. Es poden 
presentar més d’una proposta per participant, sense límit de 
nombre.

3.  Presentació: El disseny a presentar ha de ser inèdit i haurà 
d'estar presentat en format JPG. El document amb la imatge 
haurà d'enviar-se com un document adjunt a la següent 
direcció de correu electrònic efont3@hotmail.es 
En el correu s'ha d'especificar les dades de l'alumne: nom i 
cognom, curs i grup; i posar com assumpte: concurs Logotip.
Està permesa la presentació de treballs fets a mà alçada, en 
aquest cas, la proposta haurà de ser escanejada i presentada 
en el mateix format especificat.

4.  Data de lliurament: La data de presentació de la proposta 
començarà el dia de la publicació de les bases fins dimecres, 
19 d'abril de 2017. 



5.  Criteris per a la valoració: El logotip haurà de reflectir la 
identitat de l’associació esportiva, per la qual cosa es valorarà:  
Que representi a l’associació, que la idea sigui innovadora, 
creativa i original. 

6. Jurat: El jurat encarregat de valorar les propostes estarà format 
per professors del centre i dinamitzadors.
 
8.  Premi: Hi haurà un únic premi que es lliurarà el dia de Sant 
Jordi.

9.  Drets intel·lectuals: El dissenyador/a de la idea que resulti 
triada, cedirà els drets d'autor del seu treball a l'Institut Forat del 
Vent.

10. Acceptació de les bases: La presentació d'idees a aquest 
concurs implica, per part dels concursants, el coneixement i 
acceptació
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