
BASES DEL CONCURS
1. Objecte del concurs

L'IES Joan Coromines convoca un concurs per a la creació
d’un logo amb la finalitat de representar la seua nova aula
d'emprenedoria.
Aquest és un centre amb cultura emprenedora i volem que
açò es veja reflectit en el logotip.
Ens agradaria crear la imatge del centre d’una manera
participativa i representativa, és per això que volem que tot
el nostre alumnat participe.

Presentació del logotip de manera individual.
El disseny ha de ser original i inèdit i no podrà haver
sigut presentat en altres concursos ni usat amb
anterioritat.
Cada concursant només podrà presentar un logotip.
Si el disseny inclou fotografies han de ser lliures de drets
d’imatge i han de tenir una resolució òptima per a la
impressió.

2. Requisits

3. Propietat intel·lectual

Participar en el concurs implica per part de la persona
guanyadora la cessió a l'IES Joan Coromines dels drets del
disseny, edició, publicació i divulgació des de la data de
resolució, de manera que l'IES Joan Coromines passarà a ser
el titular dels drets d'explotació sobre el logotip.
L'IES Joan Coromines es reserva el dret d'editar, publicar,
emetre o difondre per qualsevol mitjà el disseny premiat
durant la vigència o existència de l'Aula d'emprenedoria.



5 .  Format

El logotip haurà d’entregar-se en els formats següents: .eps,
.jpg i .png amb una resolució mínima de 300dpi.
S'haurà de tenir en compte que en el logotip ha de sortir
obligatòriament: IES Joan Coromines o segles i es pot
utilitzar el que ja tenim però aplicat a emprenedoria. 

6. Terminis

La data. límit d’entrega serà dilluns 16 de gener del 2023 a
les 24h.
La resolució del veredicte es durà a terme a final del mes de
desembre o principis de gener. 

https://forms.office.com/e/ED2YhhrCL0
Important: cal registrar-s'hi en el formulari amb el correu
corporatiu d'alumne/a: xxxxxxxxxxxx@alu.edu.gva.es

7. Presentació

Emplenar el formulari que s'ha realitzat per aquest concurs
abans de la data límit:

8. Jurat

El jurat estarà format per professorat de l'IES Joan
Coromines vinculat a l'aula Emprén.

4. Premi

Totes les obres participants s’exposaran a l'IES Joan
Coromines  i hi haurà una única persona guanyadora. Les o
els autors que no vullguen participar hauran de fer-ho constar
en el mateix formulari d’entrega. El premi consistirà en una
rèplica del logotip fet amb impressora 3D.
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