
Escola de Música de Deià 

Cercam logotip, ens ajudes? 
Bases del concurs de logos per a l’Escola de Música de Deià 

1. Objectiu 

Dissenyar un logo per a l’Escola de Música de Deià, ja que avui dia no en tenim cap. 

2. Participants 

Poden presentar-se persones de qualsevol nacionalitat i edat, residents a Deià o alumnes 
de l’Escola de Música de Deià. Es podran presentar tants logos com es vulgui. Els autors 
seran responsables del compliment de les bases de concurs. 

3. Proposta 

Els logos han de ser originals i inèdits i no haver-se presentat a cap altre concurs. L’autor 
del logo presentat haurà de ser propietari dels drets sobre les imatges i elements emprats 
o hauran de ser recursos d’ús lliure. 

4. Requisits tècnics 

Els logos s’han de presentar en format JPG o PNG.  
L'arxiu ha de tenir una mida mínima de 1200 x 1200 píxels. El pes mínim ha de ser d'1Mb 
i el màxim de 10Mb. 
Els finalistes també hauran de presentar, un cop finalitzat el concurs, l'arxiu del projecte 
que conté el logo i les imatges i les fonts que s'hagin pogut emprar per a la seva 
elaboració. 

Els logos s’han d’enviar per e-mail a info@emdeia.com. Es pot enviar amb un enllaç via 
Wetransfer o similar. El nom de l’arxiu ha de ser el nom complet de l’autor. Al mail s’ha 
d’incloure la següent informació: 

Nom complet i DNI 
Edat 
Dades de contacte: telèfon, mail i adreça postal. 

En el cas dels menors d’edat, s’han d’incloure també les dades del seu representant legal 
o tutor.

IMPORTANT: En el cas que en el disseny s’utilitzi alguna imatge ja existent i que no 
pertanyi a l’autor del logo, haurà de justificar-ne el pagament per la compra dels drets 
d’aquella imatge o acreditar que es tracta de recursos d’ús lliure. En cas de no realitzar-se 
aquesta passa, el jurat rebutjarà automàticament el disseny presentat. 

5. Termini de presentació 

El termini de recepció de propostes serà des de la publicació d’aquestes bases fins al 31 
de maig de 2016 a les 23.59h 
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6. Elecció del guanyador 

Una vegada finalitzat el termini de recepció de propostes, el jurat escollirà 3 logos 
finalistes, que es publicaran a la pàgina de Facebook de l’Escola de Música de Deià i de 
l’Ajuntament de Deià per a què puguin ser votades pels seguidors, que decidiran el logo 
guanyador. El període de votació pública serà del 4 al 10 de juny de 2016. 
El jurat estarà format per la directora de l’Escola de Música de Deià, Noemí Mulet, un 
membre de l’equip de comunicació d’Orient Música, Jordi Caballero, i la batlessa de Deià, 
Magdalena López. 
El guanyador es donarà a conèixer el dia del Concert d’Estiu, el dia 12 de juny de 2016. 

7. Propietat intel·lectual 

L’Escola de Música de Deià es reserva els drets de reproduir tots els logos presentats. 
També podrà emprar el logo guanyador per a quantes peces consideri oportunes, el podrà 
reproduir, adaptar i aplicar als formats i suports necessaris sense demanar autorització a 
l’autor. 

8. Premi 

El premi per al guanyador del Concurs de Logos de l’Escola de Música de Deià serà d’un 
val de 100€ per bescanviar per productes musicals a qualsevol botiga de Casa Martí. 

L’entrega del premi es realitzarà el dia del Concert d’Estiu, el 12 de juny de 2016. 
Entre tots els participants que hagin votat els logos finalistes es sortejarà un lot de 
productes musicals de Musicasa per valor de 50€.
El sorteig es realitzarà una vegada finalitzat el procés de votació pública mitjançant les 
xarxes socials. 

9. Legal 

Participar en el concurs implica acceptar aquestes bases. 
Els participants en el concurs consenten que les seves dades personals siguin tractades 
segons les disposicions de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre de Protecció de 
Dades de Caràcter Personal, per al desenvolupament del present concurs, així com per 
comunicar notícies, novetats i informació en general de l’Escola de Música de Deià. La 
mecànica del concurs exigeix que les dades siguin facilitades de forma veraç i completa i 
que siguin mantinguts actualitzats gràcies a la cooperació dels participants. Si les dades 
personals fossin falses, incompletes o no actualitzades, l’Escola de Música de Deià, 
quedaria alliberada respecte dels casos concrets, del bon fi del concurs i de qualsevol 
conseqüència relacionada amb el descrit anteriorment, arribant en el darrer cas a la no 
declaració de beneficiaris del concurs. Els concursants autoritzen a l’Escola de Música de 
Deià a utilitzar publicitàriament el seu nom i imatge, en cas de resultar guanyador, i 
acceptar el premi. 

Més informació: info@emdeia.com 


