BASES DEL CONCURS DEL NOU LOGO DE L’AMPA LA GINESTA
Benvolguts/des famílies:
L’Associació de mares i pares d’alumnes de l’escola la Ginesta de Castelldefels
convoca un concurs de disseny del nou logotip de l’AMPA. Aquest concurs va
dirigit a tots els alumnes del centre escolar, tant de famílies associades com no
associades.
Bases:
1. Objectiu: es tracta de crear un logotip destinat a representar l’imatge de
l’associació en qualsevol tipus de suport de difusió, informació o
publicitat i que pugui ser utilitzat en totes les actuacions de l’AMPA a
través de diferents canals i medis, a la vegada que es fomenta la
creativitat i participació de tots els integrants de l’associació i del centre
educatiu.
2. Participants: poden presentar obres a concurs tots els alumnes de
l’escola La Ginesta, entenent tots els nens i nenes de qualsevol edat
escolaritzats al centre durant el curs 2017/2018.
3. Propostes:
3.1.

La tècnica és lliure.

3.2.

El logotip ha de ser original, inèdit i identificador de l’AMPA.

3.3.

La proposta ha d’incloure el text “AMPA LA GINESTA” i no pot
contenir més text que aquest.

3.4.

Ha de contenir els colors de l’escola: verd i groc.

3.5.

Ha de ser senzill i llegible.

3.6.

Ha de ser reproduible en qualsevol tipus de material.

3.7.

Ha de ser distingible tant en color com en blanc i negre.

3.8.

Ha de ser modificable a escala per a la utilització en diferents
formats.

3.9.

Ha de ser fàcilment digitalitzable.

4. Material a entregar:
4.1.

Cada participant pot lliurar un sol disseny.

4.2.

La mida màxima del projecte és de DIN A4. L’AMPA es reserva el
dret de modificar-lo posteriorment per a la seva utilització, en
funció de les necessitats, per tal d’adaptar-los als diferents suports
i formats que siguin necessaris.

4.3.

Les propostes es poden lliurar a la secretaria de l’escola en un
sobre tancat. Dins el sobre hi ha d’haver la proposta i, en un full a
part, les dades de l’autor (nom, cognoms i nivell que cursa a
l’escola). Si ho desitja, l’autor pot incloure una petita explicació del
disseny. Per tal que les votacions siguin imparcials, el nom de
l’autor no pot ser visible a la proposta de disseny, que quedaria
descalificada.

5. Jurat i premis: el jurat estarà format per membres de la Junta Directiva
de l’AMPA i de l’Escola La Ginesta.
El guanyador obtindrà un val de compra a AMAZON per valor de 100€.
6. Termini de presentació: el termini de presentació dels dissenys
finalitzarà el dia 8 de juny.
El guanyador es donarà a conèixer el dia 16 de juny coincidint
amb el Festival de Final de curs de l’Escola i tots els treballs
s’exposaràn a la web de l’AMPA a partir d’aquesta
http://ampaginesta.entitatscastelldefels.cat

data.

7. Condicions: la participació al concurs és voluntària, gratuïta i implica la total
acceptació de les bases i la decisió del jurat, que és inapel·lable. A partir del
moment de presentació dels dissenys, la propietat, utilització i els drets
quedaran reservats a l’AMPA La Ginesta. L’autor o autors del disseny premiats
cedeixen gratuïtament els drets de reproducció i manipulació del logotip.

