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Bases del concurs  
 
1. OBJECTIUS  
Crear un logotip que identifiqui a l’Associació en qualsevol tipus de suport de difusió , informació o publicitat. Fomentant                   
així  la creativitat dels alumnes del col·legi. 
2. PARTICIPANS 
Poden participar tots els alumnes del col·legi matriculats en el curs 2017-2018.  
Cada alumne pot participar amb un logotip com a màxim.  
3. TEMATICA  
La temàtica és lliure, però és obligatori que al logotip apareguin les paraules “AMPA” i “Col·legi Sant Josep Obrer”.  
Es valorarà que el logotip sigui: Original, inèdit e identificador de l’AMPA, senzill, llegible inclús en tamany petit, escalable a                    
qualsevol forma que es requereixi, reproduïble en qualsevol tipus de material i fàcilment recordable. 
4. TECNICA  
La técnica és lliure (disseny per ordinador, pintura, collage, dibuix, etc..).  
5. PRESENTACIO DE LES OBRES 
Les obres es presentaran en paper o en cartolina, en un tamany màxim A4. Si l’obra original és en format digital i resulta                       
guanyadora del concurs l’AMPA podrà sol·licitar-la a l’autor en aquest format. 
Les obres s’entregaran necessàriament sense l’identificació de l’autor, amb un pseudònim en el revers. S’adjuntarà un                
sobre amb el mateix pseudònim i en el seu interior les dades del nen o nena (nom, cognom i curs).  
Aquest sobre s’entregarà en el despatx de l’AMPA o al tutor de cada classe. 
El plaç de presentació de les obres finalitzarà el proper divendres 8 de Juny de 2018. 
6. JURAT  
El jurat estarà format per al menys cinc persones. Serà compost pels membres de l’AMPA. 
7. PREMI 
Hi haura un premi per el millor logotip escollit per l’AMPA. 
8. DECISIO DEL JURAT I ENTREGA DEL PREMI  
La decisió del jurat serà inapel·lable, es donarà a conèixer el dia 15 de Juny. 
La entrega del premi serà el dia 22 de Juny.  
9. EXPOSICIO DE LES OBRES  
Totes les presentacions fetes s’exposaran a la web de l’AMPA  des d’el dia de l’escollida  fins l’últim dia de classe. 
10. PROPIETAT DE L’OBRA  
La obra premiada quedarà en propietat de l’AMPA, potser reproduïda, cedida i utilitzada en la forma que s’estima                  
convenient. Els treballs no premiats podran ser retirats pels autors fins un mes desprès de l’últim dia de l`’exposició.                   
Transcorregut aquest termini, l’AMPA podrà disposar d’ells com consideri.  
11. ACCEPTACIO DE LES BASES  
La participació en aquest concurs  comporta l’ acceptació total de les bases així com del jurat i la seva decisió.  
Les decisions que prengui el jurat no podran ser objecte d’ impugnació i estarà facultat per resoldre qualsevol situació no                    
prevista en las bases i en la forma que considerés oportuna.  
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