
BASES DEL CONCURS DEL LOGOTIP DE L’AFA ANGLESOLA

1.- Objecte de la convocatòria

Disseny del logotip destinat a ser la imatge representativa de l’AFA Anglesola en tota la difusió d’informació

sobre la mateixa, a través del web i d’altres documents i elements físics.

2.- Participants

− Podrà participar qualsevol família i/o alumne que pertanyi a l’AFA

− La proposta podrà realitzar-se de forma individual, en família i/o en grup

− Cada participant podrà presentar una sola proposta.

3.- Requisits i condicions tècniques

− El logotip haurà de reflectir els nostres trets d’identitat com a AFA de l’escola: familiar, participativa,

pluralista i inclusiva, arrelada al barri, coeducativa i compromesa al medi ambient.

− L'únic text que pot incloure és AFA Anglesola, però es requereix que el disseny funcioni també sense text.

− Haurà de ser original i inèdit (els participants hauran d’assegurar que la seva proposta és fruit de la seva

creativitat personal i que no s’han infringit els drets d’autor d’altres persones i/o entitats.)

− És aconsellable/recomanable crear un disseny senzill i l’ús de màxim 3 colors, fàcilment digitalizables i

traslladables a escala de grisos, per facilitar la realització tant en color com en blanc i negre, i per fer-ne

adaptacions.

− La tècnica serà lliure. Tanmateix, els participants hauran de tenir en compte que el disseny presentat i que

resulti guanyador del concurs serà després reproduït en diferents formats i materials.

− Els dissenys presentats podran ser fets a mà o digitalment.

Digital: preferible que el format en què es faci sigui vectorial i escalable, però s’accepten formats en .jpg, .png,

.pdf.

Fet a mà: s’entregarà una imatge escanejada.

− És important guardar sempre còpies i/o l’original dels dissenys (si resulta guanyador un disseny fet a mà,

s’haurà de presentar el disseny original i si resulta guanyador un disseny digital s’haurà de presentar arxiu

digital).

4.- Propietat Intel·lectual i Drets de Reproducció

− La propietat del logotip guanyador serà cedida de forma gratuïta a l’AFA Anglesola, entitat organitzadora del

concurs. L’AFA es reserva tots els drets de propietat i d’ús de la proposta guanyadora.

− L’AFA Anglesola es reserva el dret de reproducció en els formats que consideri oportuns, el dret de modificar

el logotip amb l’objectiu d’optimitzar-lo per a la seva posterior impressió, el d’adaptar el logotip sempre que les



condicions del material o objecte sobre el qual es vagi a reproduir no permetin fer-ho de manera completa i

també podrà fer ús per separat dels elements del logotip.

− Els guanyadors es fan totalment responsables de les reclamacions que puguin sorgir de qualsevol naturalesa

o que tercers puguin fer al respecte, sense caràcter exhaustiu, a l’originalitat, semblances o còpies parcials dels

treballs presentats.

5 .- Presentació

− El termini de presentació serà del 19/04/2021 al 30/04/2021.

− Les propostes hauran de ser enviades als correus electrònics: festes.afaanglesola@gmail.com /

comunicacio.afaanglesola@gmail.com (enviar creacions escanejades si estan fetes a mà, no foto)

− L’assumpte del missatge haurà de ser: CONCURS LOGOTIP AFA.

− La proposta anirà acompanyada del nom/s, cognoms i curs del participant/s, família associada a l’AFA i un

mail i telèfon de contacte.

6.- Jurat seleccionador i votació de les propostes

La selecció del guanyador es realitzarà en dues fases:

1a fase. Votació popular (famílies membres de l’AFA): les propostes seran presentades a les vidrieres del

menjador a partir del 3 de maig i les famílies membres de l’AFA tindran fins el 10 de maig (inclòs) per exercir el

seu dret a vot a través de mitjans electrònics. Com a molt tard, el dia d’inici de la votació popular s’enviarà la

informació per a poder exercir el dret de vot electrònicament.

2a fase. Es presel·leccionaran les 7 creacions més votades i a partir d’aquí es realitzarà una segona votació per

part dels representants de totes les comissions+Junta de l’AFA.

− L’elecció del disseny guanyador es farà per consens de les comissions+Junta de l’AFA, sent el guanyador final

el disseny que hagi obtingut més vots.

− Es valoraran aspectes com l’originalitat, la creativitat i la relació amb els valors de l’escola i la pròpia AFA.

7 .- Exclusions

El jurat podrà decidir quines propostes són admeses i quines són excloses sempre basant-se en allò establert

en l’apartat 3 de les presents bases reguladores.

Quedaran exclosos del concurs aquells dissenys que:

− siguin lliurats fora de termini.

− no compleixin els requisits i/o condicions tècniques establertes en la base 3.

− presentin contradiccions essencials, inexactituds o aspectes incomprensibles.

− facin referència o siguin còpia d’altres marques i logotips.

− tinguin connotacions sexistes, xenòfobes, racistes, homòfobes i ofensives contra persones i institucions.
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− aquelles persones que intentin influir en la decisió del jurat

− el jurat podrà declarar el concurs nul o sense disseny guanyador si considera que cap de les propostes s’ajusta

als requisits establerts en la base 3 del present document.

8.- Resolució

Es comunicarà per correu electrònic a totes les famílies de l’escola el logotip guanyador així com la/les

persona/es creadora/s del mateix.

− Així mateix, el resultat es publicarà als mitjans de difusió que s'utilitzen com la pàgina web i els altres suports

que el jurat consideri adequats per donar a conèixer el resultat del concurs.

− El jurat es reserva el dret de suspendre, ampliar o modificar aquest concurs i, fins i tot, la seva possible

anul·lació, sempre que hi hagi una causa justificada i es compromet a comunicar amb antel·lació suficient les

noves bases, condicions o, si escau, l’anul·lació definitiva del concurs, sense que això comporti cap tipus de

responsabilitat per al jurat ni cap tipus d’indemnització per a les persones participants.

9.- Acceptació de les bases

− La participació en el concurs representa implícitament l’acceptació de totes les bases així com també l’elecció

del jurat. La participació en el concurs autoritza de forma expressa, compartir nom i curs en cas de ser

guanyador.

− Qualsevol cas no previst en les presents bases serà resolt pel jurat i comunicada la decisió a cada participant.

RESUM

− Podrà participar qualsevol família i/o alumne que pertanyi a l’AFA

− La proposta podrà realitzar-se individual o en grup (p.e. en família)

− Condicions tècniques (publicades en la web)

− Les propostes hauran de ser enviades als correus electrònics: festes.afaanglesola@gmail.com /

comunicacio.afaanglesola@gmail.com

− Totes les bases les trobareu a la pàgina web: www.afanglesola.com

- DATES:

Publicació sorteig: 19/04/2021

Termini presentació: 30/04/2021
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