
 

 

 

 

 

 

 

CONCURS DEL LOGOTIP DEL CONSELL D’INFANTS 

 

L’Ajuntament de Binissalem convoca el Concurs de disseny d’un logotip destinat 

a representar el Consell d’Infants de Binissalem 

 

Objectiu: 

El present concurs té l’objectiu de potenciar la creativitat i la participació dels 

infants de Binissalem en la creació d’un logotip que defineixi els valors que 

representa un Consell d’Infants. 

 

Participants: 

Poden participar al concurs tots el infants interessats que tenguin de 6 a 12 anys 

que estiguin escolaritzats a Binissalem. 

La participació ha de ser individual o per parelles.  

Cada participant o parella podrà presentar un únic treball. 

 

Característiques: 

El logotip ha de representar i identificar el Consell d’Infants de Binissalem. 

Els treballs han de ser originals i inèdits, que no suposin en tot o part la còpia o 

plagi d’obres ja publicades, tant pròpies com d’altres artistes. 

Els treballs s’han de presentar en color i en mida DIN-A 4.  

A alguna part del logotip hi ha de figurar Consell d’Infants de Binissalem. 

Es pot utilitzar qualsevol tècnica en la realització del logotip però no s’admetran 

relleus o volums aferrats.  

El format del logotip ha de permetre que es pugui imprimir en blanc i negre 

sense que perdi qualitat. 

A la part de darrera del logotip s’hi haurà d’escriure el pseudònim de l’artista o 

de la parella d’artistes que servirà per preservar la seva identitat fins a la decisió 

del Jurat. A més a més, s’haurà d’adjuntar l’annex 1: full d’inscripció1 en un 

sobre tancat i retolat amb el mateix pseudònim que figuri al logotip. El nom de 

l’artista o artistes no es desvetllarà fins a la decisió final del Jurat.  

                                                 
1 Fitxa de dades personals i autorització que s’adjunta amb aquestes bases. En cas de que es presenti una 

parella s’ha d’adjuntar una inscripció per cada participant. 



 

 

 

 

 

 

 

Termini de presentació: 

El termini de presentació finalitza el 10 de maig de 2019. 

Els punts d’entrega són: 

La consergeria de les escoles de primària de Binissalem.  

 

Jurat: 

La selecció del logotip guanyador i concessió del premi es realitzarà a proposta i 

decisió d’un jurat nomenat per l’Ajuntament de Binissalem i el Consell d’Infants. 

El jurat estarà format per: 

- 2 membres del Consell d’Infants que no es presentin al concurs. 

- 2 o 3 mestres d’educació artística (dels centres de primària de 

Binissalem) 

- 2 tècniques o tècnics de l’Ajuntament de Binissalem. 

El jurat comprovarà que la recepció de les obres ha estat correcta i que 

compleixen els requisits establerts en aquestes bases. Les que no compleixin els 

requisits podran ser excloses del concurs. 

El jurat puntuarà les obres tenint en compte el disseny, l’originalitat, l’adequació 

a l’objectiu del logotip i la qualitat artística.  

El nom del/a guanyador/a es notificarà a la interessada o a l’interessat. 

 

Ús del logotip guanyador: 

El logotip guanyador serà el que figuri a tots els documents i altres elements 

que es derivin del Consell d’Infants. 

Els/les participants cedeixen tots els drets de la propietat intel·lectual sobre el 

logotip a l’Ajuntament de Binissalem i l’autoritzen a publicar-ho. 

L’Ajuntament de Binissalem queda facultat per introduir qualsevol modificació 

en el logotip premiat si existís alguna dificultat tècnica per la seva impressió. 

 

Premis:  

S’estableix un únic premi al millor logotip. 

La/les guanyadora/es o el/s guanyador/s rebrà un val de 50€ per gastar en algun 

comerç de Binissalem.   

L’entrega de premis es farà durant el darrer ple del curs del Consell d’Infants 

que es durà a terme el dia 31 de maig de 2019. 



 

 

 

 

 

 

 

ANNEX 1. INSCRIPCIÓ AL CONCURS DEL LOGOTIP DEL CONSELL D’INFANTS DE 

BINISSALEM 

 

Dades de la o del participant: 

Nom i llinatges: ____________________________________________________, 

Data de naixement:_________________________________________________  

Adreça:  __________________________________________________________ 

Centre educatiu: ___________________________________ Curs: ___________ 

 

Dades del/la pare/mare o tutor/a legal: 

Nom i llinatges: ___________________________________________________ 

tel. mòbil___________________ adreça electrònica ___________________________ 

 

Autorització:  

 

Jo _________________________________ amb DNI ______________ com a 

pare, mare o tutor/a legal del/ de la menor 

_______________________________________ Autoritz a que participi al 

concurs del logotip del Consell d’Infants de Binissalem organitzat per 

l’Ajuntament de Binissalem. 

Don el meu consentiment per a que l’Ajuntament de Binissalem publiqui o 

exposi imatges del meu fill o de la meva filla, segons la Llei 1/1982, de 5 de maig 

sobre el dret a l’honor, intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge.  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

DECLAR QUE: 

 

1.Amb la presentació de la proposta de logotip al Concurs del LOGO DEL 

CONSELL D’INFANTS DE BINISSALEM, accepto les bases establertes pel 

present concurs, així com els dictàmens i decisions adoptades pel seu 

jurat. 

 

2.L'obra que present al Concurs és inèdita i original.   

 

3.En el qualsevol cas, som responsable de qualsevol incompliment de les 

bases i de la legislació vigent al respecte i assumiré les indemnitzacions 

econòmiques que se'n puguin derivar. 

 

 

 

Data: 

 

 

Signatura: 


