
BASES DEL CONCURS PEL DISSENY DEL LOGOTIP DE L’ASSOCIACIÓ DE PARES I MARES DE L’INSTITUT MARTÍ I 
FRANQUÈS

Es presenta el concurs pel disseny del logotip de l’AMPA Martí i Franquès, que serà la imatge representativa de 
l’associació, en tota la difusió que es faci, sigui via online (pàgina web i xarxes socials) o en documents oficials.

1. REQUISITS:
• Podrà participar al concurs qualsevol alumne/a de l’Institut Martí i Franquès.
• Cada participant podrà presentar un màxim de dues propostes de disseny.
• El disseny ha de ser original i inèdit. Els/les participants es responsabilitzen de ser-ne els/les úniques 

autors/es.

2. FORMAT: El logotip haurà de complir una sèrie de requisits «tècnics»
• Tot i que no hi haurà limitació de colors, es valorarà que el logotip sigui visible tant en color com en 

blanc i negre, degut a que segons la documentació apareix en un o altre format.

3. ENTREGA: Les propostes s’hauran d’enviar a la següent direcció de correu electrònic: 
logo@ampamartifranques.cat. El correu electrònic haurà d’incloure:

• Logotip en color (24bpp) preferiblement en format vectorial SVG (vectorial), tot i que també 
s’acceptaran JPG, PDF o TIFF. En aquest cas s’haurà d’enviar almenys amb una resolució de 300x300 
píxels.

• Dades de contacte de l’autor/a: Nom, Cognoms, Telèfon i correu electrònic de contacte. En cas que el/la
participant sigui menor de 18 anys caldrà que adjunti també una autorització paterna/materna o del 
tutor legal (incloent-hi les dades). Aquestes dades seran mantingudes en «secret» per l’administrador 
del correu fins a la fi del concurs, per tant el jurat no coneixerà el nom de l’autor/a fins que ja s’hagi 
escollit el disseny guanyador.  

4. TERMINIS: La data límit d’enviament de propostes serà el dia 30 de març de 2019. Els dissenys rebuts 
més enllà d’aquesta data no podran optar a participar. Des de l’AMPA, es confirmarà la correcta recepció
del correu electrònic amb els logos.

5. PREMIS:
• D’entre tots els dissenys se n’escollirà un que rebrà un premi de 50€ en un val de compra.
• El resultat del concurs així com el nom del guanyador/a es comunicarà el dia 13 d’abril de 2019 a través 

de la pàgina www.ampamartifranques.cat i així com a les xarxes socials de l’associació i l’institut. Al 
guanyador/a també se li comunicarà via correu electrònic o per telèfon.

• L’entrega del premi es farà el dia 23 d’Abril.

6. JURAT: El Jurat estarà format per:
• 3 membres de la junta de l’AMPA.
• 2 professors de l’Institut Martí i Franquès especialistes en imatge i disseny.
• Àlvar Calvet, en qualitat d’artista.
• Màrius Domingo, en qualitat d’artista.

La decisió del jurat haurà de ser unànime. En cas de no arribar a un acord entre els membres del jurat, 
el concurs es declararà desert.

7. PROPIETAT INTEL·LECTUAL: El logotip premiat quedarà en en propietat exclusiva de l’AMPA Martí 
Franquès, que tindrà completa llibertat per utilitzar-lo total o parcialment. Els logotips que no hagin 
estat premiats seran esborrats i per tant seguiran sent propietat dels seus autors/es.

8. El simple fet de participar en aquest concurs implica el coneixement i acceptació d’aquestes bases.

9. El resultat del concurs és inapel·lable
Junta AMPA Martí Franquès
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