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BASES DEL CONCURS PER AL DISSENY D'UN LOGOTIP PER
A L’ESCOLA D’HOTELERIA INSTITUT DERTOSA

Preàmbul

L’Escola d’Hoteleria Institut Dertosa no disposa actualment d'un logotip que l'identifique de ma-
nera fàcil, integradora, inequívoca i actual l’escola. L'objectiu d'aquest concurs és l'elaboració
d'un logotip que oferisca una nova imatge del centre.

Coneix una mica més l’escola: 

https://www.youtube.com/watch?v=NtXdDeFSG94 

https://www.youtube.com/watch?v=gGjul7Bw5hc

Bases del concurs

1- Objectiu:  Disseny d'un logotip destinat  a ser la imatge representativa de l’Escola
d’Hoteleria Institut Dertosa, en tota la difusió d'informació sobre aquest, a través de la seua
pàgina web, xarxes socials i altres documents.

2- Requisits/aspectes  valorables:  El  logotip  haurà  de  reflectir  la  naturalesa  del
centre, per la qual cosa es valorarà:. 

a. Que aparega el nom del centre Escola d’Hoteleria Institut Dertosa.
b. Fàcil reconversió a format Blanc i Negre
c. Conceptes Clau: proximitat, Terres de l’Ebre, professionalitat

3- Participants:  Podrà  participar  en  el  concurs  qualsevol  membre  de  la comunitat
educativa.  Cada concursant  podrà presentar  un màxim de 2 dissenys.  La participació en el
concurs pressuposa l'acceptació de les presents bases en tots els seus termes.

4.- Proposta: El disseny serà original i inèdit.

5.- Documentació: S'entregarà   via un formulari web     amb les següents característi-
ques:

a. Arxiu  en  format  PDF,  de  grandària  A3  i  identificada  en  la  seua  part
inferior mitjançant  el pseudònim  amb el  qual es  concursa.  S’ha  de
dissenyar el següent:

• Logotips a color i en Blanc i Negre. 
• Tamany màxim d’arxiu 100 MB
• Diferents adaptacions del logotip: amb nom, sense nom, diferents

xarxes socials, peu de pàgina i/o capçalera documents, pàgina web...
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b. Posteriorment, s’entregarà un sobre tancat a consergeria, en l'interior del qual
s'inclouran el nom, telèfon, e-mail, i altres dades personals de l'autor/a i en
l'exterior exclusivament el pseudònim amb el qual es concursa.

6.-Termini de presentació:  El termini  per a presentar els dissenys començarà el  1
d’octubre 2021 i finalitzarà el 30 de novembre 2021 a les 14.30 h. 

7.- Jurat: format per:

a. Direcció del centre (6 membres)

b. Dos professors/es de l’Escola d’Hoteleria Institut Dertosa.

c. Dos professors/es del Batxillerat d’Arts Plàstiques

8.- Membres del jurat: Cap dels membres del jurat podrà presentar-se com a candidat
al premi.

9.-Acord del jurat: Hi haurà una votació pública, i amb l’ajuda del resultat de la votació, el
jurat encarregat de valorar les propostes prendrà una decisió. D'entre tots els dissenys pre-
sentats, el jurat triarà un que serà el guanyador del premi. Si no s'arribara a un acord entre
els membres del jurat, el concurs es declararà desert. La decisió del jurat es farà pública a
través de la pàgina web del centre i en el tauler d'anuncis del centre.

10.- Dotació del premi: El centre concedirà al guanyador/a del concurs un premi con-
sistent en un dinar per a dues persones a l’Escola d’Hoteleria Institut Dertosa i un val
de 100€ per a gastar a la llibreria Viladrich de Tortosa.

11.- Propietat intel·lectual:  El logotip premiat quedarà en propietat exclusiva i perma-
nent de l’Escola d’Hoteleria Institut Dertosa, que tindrà completa llibertat per a usar-lo
totalment o parcialment, en cas de voler modificar-ho es comunicaria prèviament al gua-
nyador/a.
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