AGRUPACIÓN MUSICAL DE VINCIOS
Rúa Mestra Doña Lola S/N
Vincios – Gondomar 36316

Bases do concurso para o deseño dun logotipo
para a Escola da Agrupación Musical de Vincios .
Preámbulo
A Agrupación Musical de Vincios non dispón actualmente dun logotipo que a
identifique dun modo fácil, integrador, inequívoco e actual, tendo que utilizar
no seu lugar o escudo que fica na cabeceira que non responde as actuais demandas
da mesma. O obxectivo de este concurso é a elaboración dun logotipo que ofreza
unha nova imaxe rexenerada do centro, dentro e fora das súas instalacións así
como a identificación da Asociación baixo o logo.
Bases do concurso:
1. Obxectivo: Deseño dun logotipo destinado a ser a imaxe representativa da
Asociación “Agrupación Musical de Vincios” en todos os documentos,
información de difusión sobre a mesma, a través da súa páxina web e das
diferentes publicacións que poida emitir.
2. Requisitos / aspectos a valorar: O logotipo deberá reflexar a natureza e o
espírito da Agrupación Musical de Vincios.
3. Participantes: Poderá participar no concurso calquera persoa sen límites
de idade.
4. Proposta: O deseño será orixinal e inédito.
5. Documentación: Se entregará dentro dun sobre A4 cerrado identificado solo
coas palabras “CONCURSO LOGOTIPO” que acompañará no seu interior o seguinte:
a. Unha folla de tamaño A4 segundo consta no modelo do Anexo I das
presentes Bases que identificará o Logotipo mediante un número ou
Pseudónimo e incluirá:
i. Unha versión en tamaño grande do logotipo impresa ou debuxada a
cor. Recomendase máximo o uso de tres cores diferentes.
ii. Unha versión reducida do logotipo (Si leva texto, este debe ser
lexible).
b. Unha fotocopia en branco e negro da folla anterior, tamén en formato
A4 que tamén irá identificada co Pseudónimo co que se concursa. Os
logotipos en branco e negro tamén deben ser lexibles.
c. Un segundo sobre cerrado, de tamaño máis reducido que o anterior que
incluirá no seu interior o nome e apelidos, o número de teléfono, o
e-mail e demais datos persoais do concursante ou concursantes que
poida facer localizable o autor ou autores e a súa vez garanta un
total e correcto anonimato na participación.
6. Prazo de presentación: O prazo modifícase ata o 29 de febreiro de 2016
fecha límite. Todos aqueles sobres entregados con fecha posterior quedarán
fora do concurso e non se terán en conta no transcurso do mesmo.
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7. Xurado:
a. Un
b. Un
c. Un
d. Un
e. Un
f. Un
g. Un
h. Un

O xurado encargado de valorar as propostas estará formado por:
membro da administración: (Alcalde, concelleiros...).
membro da directiva da Asociación (Presidenta, secretaria...).
membro da Escola (Director, profesor...).
membro da Banda de música (O máis veterano posible).
membro do Coro da Agrupación.
profesional do debuxo e pintura.
profesional das artes gráficas.
profesional da artesanía.

8. membros do Xurado: Ningún dos membros do xurado poderá presentarse como
candidato o premio.
9. Acordo do Xurado: De entre todos os deseños presentados o xurado elixirá
un que será o gañador do premio. Si non se chegara a acordo entre os membros
do xurado o concurso poderá declararse deserto. O fallo do xurado farase
público a través da páxina web da Asociación, por correo electrónico e no
taboleiro de anuncios da escola e redes socias.
10. Dotación do premio: A Asociación concederá o gañador do concurso un diploma
ou certificado do mérito acadado, unha compensación económica de 100,00€ e
un ano de exención do pago da sociedade.
11. Propiedade intelectual: Todos os logos presentados pasarán temporalmente a
formar parte da Asociación, quen poderá publicar, expor ao público e enviar
os membros do tribunal os mesmos para a súa valoración e coñecemento. Unha
vez o Xurado delibere e presente o logotipo elixido, este pasará a ser
propiedade exclusiva e permanente da Asociación, que terá total liberdade
para poder utilizalo total ou parcialmente e para modificalo no momento e
forma que considere necesario. Polo que, considerase requisito fundamental
que a persoa ou persoas que resulten gañadoras do concurso firmen a
aceptación das bases e a entrega da propiedade do logo como condición
necesaria para recibir o premio.
12. Publicación: A documentación relativa ao traballo premiado quedará en poder
da Asociación que poderá facer libre uso da mesma reservándose os dereitos
de publicación e difusión de todos os traballos presentados, citando o seu
autor ou autores, sen que este feito supoña ningún dereito sobre os mesmos.
A documentación presentada non será devolta.
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ANEXO I

Pseudónimo

FOLIO A4

PSEUDÓNIMO

Logo Grande
25 x 11,5 cm
Máximo

Logo Reducido
6,5 x 3 cm
Máximo
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