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AMPA FEDAC MANRESA 
www.ampafedacmanresa.org 

 

 

1. ORGANITZADORS I CONCURS 

 
El promotor i organització d'aquest concurs es l'AMPA FEDAC Manresa. 
El tema del concurs es el disseny d'un logotip per l'Associació de mares i pares de l'escola FEDAC 

Manresa.  
El logo de l'associació ha de servir per identificar i unificar totes les activitats lligades a la mateixa, 

i ha d'adaptar-se a qualsevol suport de difusió (paper, cartes, targetes, cartells, correu electrònic, pàgina 
web ..) 

El present concurs es desenvoluparà en una única fase en la que un jurat (quina composició es 
descriu més endavant) decidirà el disseny guanyador. 
 
2. OBJECTIU DEL CONCURS 

 
L’objectiu de l’AMPA és actualitzar el logotip que teníem fins ara, aquest ha quedat obsolet ja que 

conté l’antic nom de l’escola.  
Per tal d’apropar més les famílies a l’AMPA hem creat el concurs que es convoca sota les següents 

bases. Es tracta d’un concurs de disseny del logotip de l’AMPA FEDAC Manresa, el concurs té com a ob-
jectiu motivar la interacció entre els pares i l’AMPA mitjançant el concurs. 
 
3. PARTICIPANTS 

 
El concurs s’adreça a tots els pares i mares de l’escola que són socis de l’AMPA 2014-2015. 
No podran participar en el concurs els membres del jurat (mirar punt 6) 

S’acceptaran un màxim de tres projectes per participant. 
El concurs serà anònim, per tan es presentaran els dissenys dins un sobre tancat sota un pseudò-

nim (mirar punt 5) 
 
4. INSCRIPCIONS, ENTREGA I INFORMACIÓ 

 
L’entrega dels dissenys es farà els dies 2 i 4 de desembre a la sala Sant Jordi en horari d’atenció al 

públic de 5 a 6 de la tarda, presentant també el carnet de soci de l’AMPA. 
Per a més informació www.ampafedacmanresa.org on es trobaran penjades aquestes bases i informació 
sobre el concurs.  Per a qualsevol consulta podreu adreçar-vos a la sala Sant Jordi o a cultu-
ra@ampafedacmanresa.org 

Amb la participació d’aquest concurs se n’accepten les bases i, per tant, queda autoritzada per 
part dels concursants la reproducció total o parcial de les obres premiades, així com el dret d’edició del 
dibuix. 
 
5. FORMAT I PRESENTACIÓ 

 
Dins del logotip hi han d'aparèixer les paraules AMPA, FEDAC, MANRESA 
El disseny del logotip haurà de resistir reduccions de 1'5 cm x 1'5 cm. Així com ampliacions de 100 

cm x 100 cm. No ser ofensiu ni excloent per cap sexe o orientació sexual, raça, religió, creença o cultura. 
Cada participant podrà presentar com a màxim tres propostes de logotip, cada una de les propos-

tes en sobres separats i sota diferents pseudònims. Es condició indispensable que les propostes gràfi-
ques siguin inèdites, originals i no copies d'altres peces gràfiques. Per al disseny del logotip proposat a 
concurs, es pot utilitzar qualsevol tècnica artística, dibuix a mà alçada, dibuix digital... 

La presentació ha de tenir les següents característiques: El logotip tamany màxim 14 x 20 cm i 
agafat una cartolina tamany DIN A4, fons blanc. Al darrera del disseny el concursant enganxarà un full 
DIN A5, signant amb pseudònim i un sobre tancat amb el nom i cognoms, si es vol també es pot explicar 
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el pensament que el va portar al disseny del logotip. Tot el conjunt es presentarà dins d'un sobre tancat 
sense identificacions que subministrarà l’AMPA, i que obrirà el jurat en el moment de fer la valoració 
dels treballs. 

Els dissenys rebuts presentats sota nom real o que no s’acreditin amb el carnet de l’AMPA seran 
descartats per part del Comitè Organitzador. 

 

6. CRITERIS DE SELECCIÓ I JURAT 

 
Els criteris de valoració per a la selecció del disseny guanyador són: 

• És obligatori que inclogui l’anunciat AMPA FEDAC MANRESA 

• La idoneïtat temàtica d'acord amb el punt 5 d’aquestes bases 

• L’originalitat de la proposta i d’autoria pròpia. 

• La qualitat artística i tècnica de l’obra, els elements visuals i la composició. 

• Adaptabilitat a qualsevol suport de difusió 

• El nom del guanyador se sabrà el mateix dia de l’obertura dels sobres i descoberta dels dissenys. 
Es coneixerà el resultat el dia de les festes de Nadal de l’escola (setmana del 15 al 19 de desem-
bre) 

 
7. PREMI 

 

• El premi és lliurarà al guanyador el mateix dia de la festa de Nadal de l’escola. 

• El premi consisteix en una caixa regal COFRE VIP per valor de 74,95 Euros. 

• El premi no podrà ser bescanviat pel seu import en metàl·lic. (excepte per un altre producte del 
mateix import segons les condicions de la botiga). 

• L’organització del concurs es reserva el dret de substituir el premi anteriorment descrit per altre 
d’igual o superior valor, en cas de força major. 

 
8. TERMINIS I CALENDARI DEL CONCURS 

 
El lliurament dels dissenys seran els dies 2 i 4 de desembre a la sala Sant Jordi en horari d’atenció 

al públic, de 5 a 6 de la tarda. 
El nomenament del disseny guanyador i posterior entrega del premi serà el mateix dia de les fes-

tes de Nadal de l’escola. 
 

9. RESOLUCIÓ FINAL 

 
L'acceptació del premi per part del guanyador del concurs, porta la cessió dels drets d'explotació, 

reproducció en qualsevol suport o mitjà, i de propietat intel·lectual, amb caràcter d'exclusivitat i durant 
un temps indefinit a favor de l'AMPA FEDAC Manresa. 

El concurs podrà declarar-se desert, en cas que cap de les propostes presentades resulti sufici-
entment satisfactòria per els objectius del concurs. 

El tribunal del jurat estarà format per set persones, cinc d’elles alienes a l’escola sense cap contac-
te amb l’AMPA, una  persona de la junta de l’AMPA i un representant de l’escola. 

El dia de l’entrega de premis es coneixerà el pseudònim del disseny guanyador prèviament a 
l’obertura del sobre. Seguidament s’obrirà el sobre i es revelarà el nom real de la persona guanyadora 
davant del públic. 

La resolució del jurat serà irrevocable. El Comitè Organitzador no es fa responsable de qualsevol 
pèrdua fortuïta que pugui produir-se. 
 
10. ACCEPTACIÓ DE LES BASES 

 
Els organitzadors del concurs es reserven el dret de modificar aquestes bases en qualsevol mo-

ment per motius de força major i informaran als participants dels canvis produïts a través de la web de 
l’AMPA. 

El fet de participar en aquest concurs implica l’acceptació d’aquestes bases. 
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