CONCURS DE DISSENY LOGOTIP PARTICIPACIÓ CIUTADANA
DE LLAGOSTERA
OBJECTE
Aquestes bases tenen per objecte regir la convocatòria d’un concurs obert a qualsevol
persona de Llagostera amb la finalitat d’obtenir la imatge gràfica en forma de logotip
que identificarà tots els processos de participació ciutadana organitzats per
l’Ajuntament de Llagostera.

BASES
1. Hi poden participar totes aquelles persones empadronades al municipi
sense limitacions d’edat.
2. Hi haurà una única categoria i cada participant podrà aportar d’una a tres
propostes diferents.
3. El disseny presentat ha de ser representatiu de la Participació Ciutadana
del municipi de Llagostera.
4. El logotip pot o no, incloure les paraules Participació Ciutadana i
Llagostera.
5. La tècnica és lliure, però s’ha de presentar en format digital vectoritzat.
6. Les propostes s’hauran d’enviar per correu electrònic a
participa@llagostera.cat amb:
• L’arxiu del disseny adjunt en format lleuger jpg i vectoritzat.
• Un arxiu word/pdf amb la següent informació:
CONCURS
DE
DISSENY
LOGOTIP
PARICIPACIÓ
CIUTADANA DE LLAGOSTERA
Nom, cognoms i telèfon de contacte.
7. El termini per a la presentació de dissenys finalitzarà a les 15 h del 17 de
novembre de 2017.
8. L'encarregat de valorar els dissenys serà un jurat format per membres
de les àrees de participació, promoció i ensenyament i persones
vinculades al món de l’art i el disseny de l’Escola Municipal de Belles
Arts Pere Mayol de Llagostera.
9. El jurat valorarà la originalitat i la clara identificació del logotip amb els
elements propis de la participació ciutadana.
10.

Hi haurà un únic guanyador. El premi consistirà en un carnet amb dret a
poder entrar dues persones a totes els actes culturals que organitzi

l’Àrea de Cultura de l’Ajuntament de Llagostera durant tot un any
(Concerts, obres de teatre, Festa Major, espectacles infantils...)
11. Els drets sobre disseny guanyador seran propietat de l’Ajuntament de
Llagostera.
12. L’organització es reserva el dret de dur a terme aquelles modificacions,
correccions o adaptacions tècniques que puguin sorgir i que siguin
proposades pel jurat.
13. La participació en aquest concurs implica l’acceptació d’aquestes bases.

