Generalitat de Catalunya
Departament d’Educació
Escola Oficial d’Idiomes
Blanes

BASES CONCURS DISSENY CARPETA
ESCOLA OFICIAL D’IDIOMES DE BLANES
FINALITAT
Es convoca un concurs per escollir el disseny de la nova carpeta de l’Escola Oficial
d’Idiomes de Blanes.
1. PARTICIPANTS
Hi pot participar l’alumnat oficial de l’EOI Blanes matriculat durant el curs 2019-2020 de
manera individual. Cada participant només pot presentar una proposta.
2. TEMÀTICA
El disseny ha d’inspirar-se en l’ensenyament d’idiomes i en la ciutat de Blanes.
3. CARACTERÍSTIQUES
Les propostes presentades han de ser obres originals i inèdites i s’han d’ajustar als
requeriments següents:







La tècnica és lliure però ha de poder ser reproduïda mitjançant quadricromia
(CMYK). Per tant, no s’accepten tintes metal·litzades ni fluorescents, ni relleus o
volums enganxats, tot i que sí que s’admet el collage pla.
La imatge gràfica ha de contenir: “Escola Oficial d’Idiomes de Blanes” i/o “EOI
BLANES”.
Format TIFF o PDF
Resolució de 300 dpi
Mida: 52,3x35,5 cm (vegeu arxiu a part amb els elements i mides de la carpeta)

El disseny ha de ser original i inèdit en la seva totalitat; per tant, no pot haver estat
publicat, ni haver participat en altres concursos.
4. PRESENTACIÓ DE LES PROPOSTES
Cal enviar les propostes per correu electrònic a eoiblanes@xtec.cat amb l’assumpte
“Concurs disseny carpeta EOI”. El missatge ha d’incloure la informació següent:


Cal adjuntar una breu presentació en format PDF de la imatge gràfica, així com un
altre document amb la informació de l’autor (nom i cognoms, DNI o NIE, telèfon de
contacte i adreça de correu electrònic).

5. DATA DE PRESENTACIÓ
La recepció dels dissenys finalitza el 27 de març de 2020. Totes les propostes rebudes
després d’aquesta data quedaran fora de concurs.

6. SELECCIÓ DEL DISSENY GUANYADOR
L’alumnat i el personal de l’escola escolliran el disseny guanyador mitjançant una votació
que es portarà a terme la setmana del 20 al 23 d’abril.
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7. PREMI
El disseny guanyador obtindrà un premi de 200€.
8. VEREDICTE
El disseny guanyador es donarà a conèixer a través del web de l’EOI el dia 24 d’abril de
2020. Es contactarà amb el guanyador per tal de lliurar-li el premi.
9. PROPIETAT DEL TREBALL
El disseny guanyador queda en propietat de l’EOI Blanes, a qui l’autor cedeix en exclusiva
el dret de reproducció, total o parcial, en qualsevol modalitat, mides o suport, així com el
dret a la propietat industrial i el copyright.
Els participants reconeixen i assumeixen que no tenen cap dret de remuneració o
compensació extraordinària per aquesta cessió, més enllà de l’establert com a premi per
al treball del participant guanyador.
ACCEPTACIÓ DE LES BASES
La participació en aquest concurs implica la plena conformitat i acceptació d’aquestes
bases i de les decisions de la Junta Directiva en aquelles situacions o problemes no
previstos.
L’EOI de Blanes es reserva el dret de modificar aquestes bases si ho exigís una causa
justificada.

