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CONCURS DE DISSENY DEL LOGOTIP PER A L’INSTITUT MIAMI 
 
Des de l’AMPA de l’institut Miami de Miami Platja es convoca el concurs de disseny d'un 

LOGOTIP i un LEMA destinat a ser la imatge representativa del nostre centre educatiu.  

 

El concurs es regirà per les següents BASES: 

1.-Objectiu  

Disseny d'un lema motivador i un logotip destinat a ser la imatge representativa del centre. 

 

2. Participants 

El concurs està dirigit a tota la població d’edat compresa entre 1 i 100 anys. Podrà participar 

tota persona natural sense distinció de nacionalitat, sexe o lloc de residència ni altres 

limitacions que les contingudes en aquestes bases. 

Cada participant presentarà una única obra en format i termini tal i com indiquen aquestes 

bases. 

 

3. Proposta 

Els treballs consistiran en la presentació d'un logotip i un lema original i inèdit, fruit de la 

seva creativitat personal i que no s'han infringit els drets d'autor d'altres persones.  

Cada logotip i lema ha de ser estàtic (sense animacions, Flash, etc.) i haurà de ser presentat 

en arxiu BMP, GIF, JPG o TIF, i tenir una resolució mínima de 500 píxels d’ample per 500 

píxels (recomanant la major resolució possible). 

El tema preferentment haurà de tenir-se en compte la seva aplicació en l’àmbit educatiu i la 

seva relació amb tota la comunitat educativa. S'exclouran tots aquells treballs que tinguin 

connotacions sexistes, xenòfobes, racistes o ofensives contra persones o institucions. 

A més, cada concursant adjuntarà un arxiu adjunt amb una breu explicació, en la qual es 

descrigui la història que el treball pretén transmetre. 

Els participants hauran de guardar còpies del material enviat, ja que aquests no es 

retornaran. 
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4. Presentació de projectes 

Els dissenys proposats per al concurs han d’enviar-se per correu electrònic a l'adreça del 

centre e3012988@xtec.cat posant en l'assumpte “Concurs lema i logotip”. S’ha d’entregar 

indicant el nom i cognoms de l’autor/a, adreça de correu electrònic i telèfon de contacte. 

Les propostes es rebran des del 15 de febrer 2018 fins al dia 15 de maig de 2018 ambdós 

inclosos i una vegada enviada no es podrà retirar la proposta de logotip. 

 

5.   Selecció del logotip i lema guanyador 

Hi haurà un jurat inicial que farà una selecció de logotips i lemes compost pels membres de 

l’equip directiu. El jurat inicial valorarà les propostes i realitzarà una primera tria de 

propostes admeses i estendrà acta que quedarà penjada en el suro de l’entrada del centre 

indicant aquelles propostes que hagin estat excloses i els motius de l'exclusió. 

Cap membre del jurat podrà participar com a concursant. 

La decisió final del guanyador\a del concurs es decidirà per un jurat compost pel consell 

escolar i els docents de les matèries artístiques  (música i VIP).  

El veredicte del jurat serà inapel·lable i es notificarà el guanyador personalment via correu 

electrònic i de manera pública en la WEB del centre a partir del dia 31 de maig de 2018. 

Contra els acords que adopti el jurat del concurs, no procedirà reclamació alguna, tret que es 

tingui constància de haver vulnerat l'estipulat a les presents bases. 

El jurat es reserva el dret a declarar el premi desert i convocar un nou concurs o noves bases 

al que hauran de presentar-se nous treballs 

 

6. Drets de propietat 

Per una banda, el guanyador del concurs, cedeix tots els drets en relació amb el treball 

realitzat i presentat al concurs al centre educatiu institut Miami. Pel que el centre passarà a 

ser propietari de tots els drets de propietat industrial i intel·lectual que poguessin 

correspondre-li en relació amb el gràfic i amb la denominació, així com qualssevol altres que 

li poguessin correspondre (copyright, etc.). De la mateixa forma es cedeixen també els drets 

d’edició, exposició i reproducció. 

Els guanyadors renuncien sense limitació a qualsevol reserva de drets a favor seu o a 

qualsevol altre dret sobre el disseny. 
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Per altra banda, el guanyador es farà totalment responsable enfront de les reclamacions que 

poguessin sorgir de qualsevol naturalesa o que tercers poguessin fer sobre aquest tema, 

sense caràcter exhaustiu, a l'originalitat, semblats o còpies dels treballs presentats. 

 

 

7. Premi 

S'estableix un únic premi de 250 € per l’ original premiat. El premi s’atorgarà en xecs per 

poder fer compres en els establiment\s que han col·laborat en aquest concurs. Aquest premi 

s’entregarà el dia 22 de juny de 2018 en la festa de cloenda del curs 17/18. 

En cas que les empreses aportaren més diners que els oferits com a premi, aquests diners 

s’utilitzaran per subvencionar la sortida de final de curs al tots els alumnes de l’institut. 

 

8. Acceptació de les bases 

La participació en el concurs porta implícita l'acceptació de totes aquestes bases i la fallada 

del jurat. Tot cas no previst a les presents bases serà resolt pel jurat, comunicant-se tal 

decisió a través de la WEB del centre.  

Els responsables d’aquest concurs es reserven el dret de modificar aquestes bases sense 

previ avís. 

 

9. Protecció de dades 

Els participants del concurs per al disseny del lema i logotip consenten expressament que les 

dades personals facilitades quedin incorporats de forma confidencial a un fitxer del que és 

titular l’institut Miami. Les dades que es facilitin seran utilitzats única i exclusivament per 

gestionar la tramitació del concurs d'acord amb les presents bases.  

El centre disposa de totes les mesures necessàries per garantir la seguretat i confidencialitat 

d'aquestes dades i manifesta complir amb total escrupolositat les prescripcions de la Llei 

Orgànica de Protecció de Dades, així com de la seva normativa de desenvolupament. Els 

participants podran exercir els seus drets de rectificació, cancel·lació i oposició, dirigint-se 

per escrit a la direcció del centre C/Cadis s/n, 83492-Miami Platja o per correu electrònic a 

l'adreça e3012988@xtec.cat.  

 

 

Miami Platja, 1 de febrer de 2018 


