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BASES CONCURS NOU LOGO AMPA SAFA HORTA BARCELONA  
 
 

1. Objectiu 
 
Crear un logotip nou que representarà  la imatge de l’AMPA SAFA HORTA, a qualsevol tipus 
de publicitat, informació, activitat, de la qual vulgui fer difusió, a través dels canals i mitjans 
de comunicació dels que disposa actualment o en un futur. 
 

2. Tema 
Les paraules que ens defineixen i volem transmetre com a AMPA són: 

 Família 

 Voluntariat 

 Educació 

 Participació 

 Treball en equip 
 

El logotip haurà de contemplar, com a mínim dos d’aquests aspectes. 
 

3. Participants 
 
Els alumnes que estiguin cursant ESO, tan siguin associats o no a l’AMPA. 
 
 

4. Requeriments 

 Disseny original i inèdit 

 Màxim 3 colors. 

 El logotip haurà d’anar acompanyat amb les paraules AMPA SAFA HORTA (al costat, a 
dalt... i coherent amb la mida de la lletra, colors i estil del logo). Podrà ser també el 
logotip en sí mateix. 

 La mida del disseny no haurà de superar un DIN A5. 

 Senzill i atractiu. 

 Clar i amb qualitat per ser reproduïble en qualsevol tipus de material, en petit i en 
gran, així com a escala de grisos. Modificable a escala. 

 Haurà de guardar-se en suport informàtic (pendrive) el disseny, fos cas s’hagués de 
fer cap comprovació. 
 

5. Forma de lliurament de les propostes 
 

Es lliuraran als tutors de cada classe una proposta per alumne que hi participi 
 

 Pseudònim al darrera del full, com a identificador del dissenyador 

 Sobre enganxat al darrera del treball que contindrà internament les següents dades: 
o Nom i cognoms de l’/la alumne/a 
o Curs i classe 
o Telèfon de contacte 
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 Al sobre s’haurà de posar el Pseudònim utilitzat. 

 Pot anar acompanyat d’una breu explicació que ens permeti una millor comprensió 
del treball. 
 

6. Termini de presentació. Exposició dels treballs 
 
La data màxima de presentació serà el 29 d’abril de 2016. 
La setmana del 2 al 6 de maig, es publicaran al blog de l’AMPA els treballs finalistes. 
 

7. Jurat 
 
Estarà format per dos professors de l’ESO i dos membres de la Junta de l’AMPA SAFA HORTA, 
qui en cas que la votació tingués un empat, seria l’AMPA qui decidís.  
El nom de l’alumne guanyador es donarà a conèixer a finals del mes de maig. 
El Jurat podrà declarar el premi desert si cap dels treballs tingués la qualitat necessària o no 
fos adequat. 
La decisió del Jurat serà inapel·lable. 

 
 

8. Premi 
Una targeta de 100€ de l’FNAC. 
 
 

9. Informació addicional 
 
El treball guanyador passarà a ser propietat de l’AMPA SAFA HORTA, qui tindrà tots els drets 
sobre ell. La resta de propostes es retornaran als seus propietaris, un cop finalitzat el 
concurs. 
 
Els participants renuncien expressament i a favor de l’AMPA SAFA HORTA a la propietat del 
logotip i a tots els drets sobre la seva obra, no acceptant-se cap tipus de reclamació o 
compensació, que no sigui la del premi atorgat. 

 

L’AMPA SAFA HORTA, es reserva el dret de fer alguna modificació sobre el treball guanyador, si ho 
considerés oportú. 

 
La presentació al concurs, implica l’acceptació de tots els punts inclosos a aquestes bases. 

 
Barcelona, abril de 2016 
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