
BASES DEL CONCURS DEL NOU LOGOTIP DE L’IES PASQUAL CALBÓ I CALDÉS

L’IES Pasqual Calbó i Caldés convoca el present concurs de disseny d’un nou logotip
destinat a ser la imatge representativa del centre.  El termini de presentació de propostes
s’inicia el 25 d’abril i finalitza dia 8 de juny de 2018.

Les BASES són:

1.-Els concurs és obert a tothom i s’estableix una única categoria. Cada participant podrà
aportar fins a tres dissenys.

2.- El  premi per al  guanyador del concurs seran 250 €. El disseny guanyador es farà
públic el 21 de juny de 2018, a la festa de Graduació i Final de Curs de l’institut.

3.-Els dissenys presentats han de ser originals i inèdits. Els dissenys es poden elaborar
en qualsevol estil o tècnica que permeti la reproducció i la impressió. 



4.-Els participants es responsabilitzen que no hi hagi drets de tercers i seran responsables
de qualsevol reclamació per autoria o plagi.

5.-El logotip ha de complir els següents requeriments: 

• Incloure dues versions del logotip: un de rectangular (amb el logotip i 
el nom del centre) i un de quadrat (amb només el logotip). Per 
exemple: 

• Han de ser redimensionables (tant amunt com avall). Per tant haurien 
de ser en format bitmap amb alta resolució o bé gràfics vectorials. 

• S’han de poder distingir quan es converteixin a versions de dos colors 
(blanc/negre, 2 grisos, etc…) i ha de poder-se invertir de manera que 
sigui visible en fons foscos. 

6.-Els dissenys s'han de fer arribar en format digital per correu electrònic o personalment
a l’IES Pasqual Calbó i Caldés:

C/ Andreu Femenies, 1
07701  MAÓ
Tel: 971369390
correu electrònic: equip_directiu@iespasqualcalbo.cat
www.iespasqualcalbo.cat 

7.-L'encarregat  de valorar  els  dissenys serà un jurat  format per  membres del  Consell
Escolar i l’Equip Directiu.

8.-El jurat valorarà la presentació d’elements gràfics originals, que continguin elements
relacionats amb la figura del pintor Pasqual Calbó. El jurat pot declarar el premi desert.

http://www.iespasqualcalbo.cat/joomla/


9.- L’autor dels logotip seleccionat  cedeix en exclusiva a l’IES Pasqual Calbó i Caldés els
drets  d’explotació  de  l’obra  sense cap tipus  de limitació  i  abraça totes  les  modalitats
d’explotació, ja que en el premi proposat s’inclou la cessió, previst a l’article 17 del text
refós de la Llei de propietat intel·lectual (TRLPI).

10.-La  participació  en  aquest  concurs  implica  l’acceptació  d’aquestes  bases.  L’IES
Pasqual  Calbó  i  Caldés   es  reserva  el  dret  de  modificar-les  si  ho  exigís  una  causa
justificada.


