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BASES CONCURS LOGO AMPA INSTITUT BEGUES

Objectiu:  premiar  el  millor  disseny  per  al  logo  de  l’AMPA 
INSTITUT BEGUES.

Qui participarà: alumnes de 1r, 2n i 3r d’ESO de l’institut de 
Begues.

Dotació del premi:  Dues entrades pel cinema en 3D i un 
berenar per a dues persones.

Format:
- Obligatòriament  ha  d’aparèixer  el  text  “AMPA  INSTITUT 

BEGUES”.
- Mida A-4 sobre un suport rígid.
- Les proves han de ser en color.
- Al dors de cadascuna de les proves hi haurà de constar el 

pseudònim de l’autor o autora del logotip.

Dates:  el  termini  pel  lliurament  de  treballs  finalitzarà  el 
divendres 29 d'abril de 2011.
El veredicte del jurat es farà públic el dia 16 de maig de 2011.

Lliurament:  els  treballs  es  lliuraran a  la  secretaria  de 
l’institut.
Cada participant, al presentar el seu treball, lliurarà també un 
sobre tancat on constarà el seu nom, núm. de telèfon i adreça 
de correu electrònic. Al frontal del sobre hi constarà el mateix 
lema o pseudònim que al dors del logotip presentat.
El treball i el sobre amb la identitat de l’alumne  aniran dins 
d’un altre sobre blanc, sense cap identificació i tancat.

Jurat:  el  jurat  estarà  format  per  membres  de la  Junta  de 
l’AMPA Institut Begues i un professor de l'institut.

Drets: la participació en el concurs suposa l’acceptació de les 
bases i  la cessió a l’AMPA INSTITUT BEGUES dels drets de 
reproducció del logo, si bé, l'autor, en conservarà la propietat 
intel·lectual.
L’original  premiat  quedarà  en  poder  de  l’AMPA  INSTITUT 
BEGUES.
Els originals no premiats es podran recollir  el dia 22 de juny 
després de la festa de final de curs. Els originals que no es 
retirin el dia 22 quedaran com a propietat de l’AMPA.
Els  treballs  presentats  s’exposaran  en  una  zona 
habilitada de l’escola el dia 22 de juny.
El Jurat es reserva el dret de declarar el premi desert.
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