CONCURS LOGOTIP AMPA - Institut els Planells
1. Objectiu de la convocatòria: Realitzar el disseny d’un logotip destinat a ser la imatge
representativa de l’Associació de Mares i Pares de l’Institut Els Planells.
2. Participants: Està destinat a tot l’alumnat de l’Institut Els Planells d’Artesa de Segre. La
participació́ és voluntària i individual. Cada participant podrà̀ presentar una única proposta al concurs.
3. Proposta: El logotip s’ha de presentar en un full DIN-A4. Les propostes han de treballar amb les
sigles A.M.P.A. i com a text que l’acompanyi: Institut Els Planells.
4. Requisits i Drets de propietat: Les propostes presentades han de ser pròpies, originals i inèdites.
Els participants eximeixen a l’organització́ de qualsevol responsabilitat que se’n derivi del plagi o de
qualsevol altra transgressió́ de la legislació́ vigent en què puguin incórrer els participants.
El guanyador/a cedirà̀ en exclusiva a l’AMPA els drets de propietat intel·lectual del logotip. La resta
dels treballs presentats seran retornats.
El guanyador haurà de lliurar el disseny, també, en format digital.
5. Presentació́: La data límit del lliurament serà̀ el dilluns 16 de març i serà̀ presentat a la
consergeria del centre.
El seu lliurament serà̀ en un full DIN-A4 i no ha d’estar signat, ni constar-hi el nom del/la participant.
S’ha de presentar una proposta a color i una altra en blanc i negre.
S’haurà̀ de lliurar junt amb un sobre tancat, enganxat a la cara del darrere del logotip, amb les
següents dades: un pseudònim (nom en clau o nom artístic del/la participant). Dins del sobre, hi
hauran de constar el noms i cognoms del/ la participant, el curs i la classe a la qual pertany.
6.Jurat i Veredicte: El jurat estarà̀ constituït pels membres de la Junta Directiva de l’AMPA, la
direcció de l’Institut i la professora d'Educació Visual i Plàstica. Es valorarà̀ l’originalitat i la creativitat
del disseny, la facilitat d’identificació́ i lectura i l’aplicabilitat del disseny en diferents formats .
7. Premi: Hi haurà̀ un/a guanyador/a. El jurat es reserva el dret a declarar el premi desert.
El premi és gentilesa de l’AMPA i consta de:
- Guanyador/a: Smart Box d’experiència per gaudir en família
8. Acceptació́ de les bases: La participació́ en aquest concurs suposa l’acceptació́ total de les
presents bases, així́ com la composició́ del jurat i la seva decisió́.
9. Lliurament de premis: El lliurament del premi es farà̀ coincidint amb els Premi Camí.
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