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CENTRE ARTÍSTIC MUSICAL DE BÉTERA 

 

CONCURS LOGOTIP PEL 50 ANIVERSARI DE LA SOCIETAT 

 

Bases del concurs 

0. Objecte 

Amb motiu del 50 Aniversari de l’Escola de Música de Bétera es convoca, amb les 
següents bases i condicions generals, el concurs per al disseny del logotip 
conmemoratiu d’aquesta efemèride. 

El logotip seleccionat será la imatge coorporativa que atorgue identitat a les 
celebracions del 50 Aniversari en tota la difusió d’informació, a través de la seua 
pàgina web, xarxes socials, documents oficials i multiples soports de distintes 
característiques formals i materials (com, per exemple, samarretes, insígnies, 
trofeus, medalles, etc.). 

 

1. Especificacions i requisits 

El disseny del logotip haurà de ser original i inèdit, no publicat ni totalment ni 
parcialment, ni haver estat jutjat o qualificat per un altre jurat o tribunal. 

Els dissenys podran ser realitzats en format físic o digital. 

Ja que un dels aspectes a valorar pel jurat és la simbologia del logotip i l'encert del 
disseny a l'hora de captar, amb els elements visuals escollits, l'esperit dels 50 anys 
de la societat; es recomana que tots els dissenys presentats vinguen acompanyats 
d’una descripció del disseny, assenyalant el que representa, les intencions 
comunicatives de la proposta i qualsevol altra idea que s'entenga d'interès. 
Aquesta descripció tindrà una extensió màxima de 1500 paraules. 

S'aconsella utilitzar colors que siguen fàcilment traslladables a escala de grisos, per 
la seva realització posterior tant en color com en blanc i negre. 

Tots els dissenys hauràn de presentar-se acompanyats d’una declaración d’autoria, 
signada per l’autor, ANEX 1  
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2. Condicions legals 

L’autor del treball guanyador cedeix en exclusiva, al Centre Artístic Musical de 
Bétera, sense límit de temps i per a tots els països del món, tots els drets 
d’explotació del disseny presents i futurs en qualsevol suport conegut o que es 
puga inventar en el futur, incloent els drets de modificació, impressió, publicació, 
difusió i comunicació per qualsevol procediment i modalitat, en qualsevol suport i 
les vegades que es considere necessari per als fins previstos en les presents bases. 

Així, sense perjudici dels drets d’autoria (apartat 8 de les bases de la convocatòria), 
el logotip premiat passarà a ser propietat en exclusiva del Centre Artístic Musical 
de Bétera, no rebent la persona premiada cap compensació econòmica, excepte el 
Premi atorgat pel concurs. 

Els participants disposaran de 30 dies a partir de la decisió del jurat per recollir la 
seua obra, excepte el logotip guanyador; transcorregut aquest termini s'entendrà 
que els autors renuncien als seus treballs, i el Centre Artístic Musical de Bétera 
podrà disposar lliurement dels mateixos, sense reconèixer drets de reclamació i 
indemnització. 

El guanyador es farà responsable davant reclamacions que pogueren sorgir de 
qualsevol naturalesa o que tercers pogueren fer pel que fa a l'originalitat, 
semblança o còpies parcials dels treballs presentats. 

 

3. Participants 

La participació serà de caràcter individual. 

Cada participant podrà presentar fins a 3 dissenys. 

Podr{ participar en el concurs qualsevol persona major d’edat en el moment de 
presentació del disseny. Si es presentara un menor d’edat, junt al disseny presentat 
s’haurà d’incloure una autorització signada de la pare,mare o tutor/a legal del 
menor a participar en aquest concurs, i una fotocòpia del seu document d’identitat. 
ANEX 2 

 

4. Mode de presentació 

Format Disseny digital: Es presentarà en suport electrònic i format digital 
escalable: vectorial (TIFF) o en formats editables .EPS o .JPG (resolució mínima de 
1200 ppp). A més s'hauran de lliurar 3 impressions en paper: la primera de 
grandària màxima A4 i les altres dues en proporció de grandària que no supere els 
7,5 cm. x 7,5 cm. i 4 cm. x 4 cm. S’hauran de presentar tres versions de cada 
disseny, a color , blanc i negre i una altra en escala de grisos. 
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5. Terminis i condicions per a la presentació de dissenys 

La presentació de les propostes de prototip es realitzarà fins al dia divendres 23 de 
febrer de 2018 fins les 20:00 hores. 

Les propostes es podran presentar seguint un dels tres procediments: 

 Procediment A: Telemàticament a través del correu electrònic: 
musicabetera@musicabetera.es . Indicant en el assumpte del correu: 
“CONCURS LOGOTIP PEL 50 ANIVERSARI DEL CENTRE ARTÍSTIC MUSICAL 
DE BÉTERA”. 
 

 Procediment B:    En mà en la recepciò de l’escola en l'horari d'atenció al 
públic (de Dilluns a Divendres de 16:00 a 21:00 hores). Direcció: carrer 
Casa de la cultura , nº 2 de Bétera. 
 

 Procediment C:    Mitjantçant correu certificat amb justificant de recepció. 
Al sobre, junt a l’adreça s’haur{ d’indicar “CONCURS LOGOTIP PEL 50 
ANIVERSARI DEL CENTE ARTÍSTIC MUSICAL DE BÉTERA”. 
Adreça postal : 

Centre Artístic Músical de Bétera.  

C/ Casa de la cultura , nº 2, 46117 Bétera, Valencia 

 

En qualsevol dels casos, la recepció dels treballs es justificarà amb el corresponent 
justificant de recepció, que será lliurat pel Centre Artístic Músical de Bétera en els 
procediments A i B, o per correus en el procediment C. 

És responsabilitat del participant assegurar (mitjançant el corresponent justificant 
de recepció) que el seu disseny ha estat rebut pel Centre i, d’aquesta manera, inclòs 
en el concurs. 

Una vegada enviada no es podrà retirar la proposta de logotip. 

Si un mateix participant presenta més d’un disseny, caldr{ que presente cada un 
dels dissenys per separat. 

Tota la documentació relativa a cada disseny presentat s’aportarà en un únic sobre 
tancat en el que s’indique “CONCURS LOGOTIP PEL 50 ANIVERSARI DEL CENTRE 
ARTÍSTIC MUSICAL DE BÉTERA” i en el que no figure cap nom ni identificació del 
participant. La identificació i dades de contacte del participant s’inclour{ dins 
d’aquest sobre tancat (en el full de la declaración responsable d’autoria del 
disseny). 
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La documentació a aportar dins d’aquest sobre tancat és: 

1.- Declaració responsable d'autoria del disseny (vore el text al apartat 1 
d’aquestes bases) i dades de contacte (telèfon, adreça, e-mail, etc.) 

2.- Fotocòpia del DNI o CIF de l’autor del treball presentat. 

3.- Arxius del disseny presentat (segons s’indica a l’apartat 4 d’aquestes 
bases). 

4.- Breu explicació de la proposta, de màxim 1500 paraules, assenyalant el 
que representa, en què es basa i qualsevol altra idea que s'entengua 
d'interès. 

5.- Si l’autor del disseny presentat és menor d’edat, autorització signada del 
pare, mare o tutor/a legal del menor) a participar en aquest concurs (vore 
el text inclòs al apartat 3 d’aquestes bases). ANEX 2 

6.- Si l’autor del disseny presentat és menor d’edat, fotocòpia del DNI o CIF 
del pare, mare o tutor/a legal del menor, signant de l’autorització de la 
participació del menor. 

 

6. Jurat i Veredicte 

La Junta Directiva del 50 Aniversari seleccionarà a un grup de persones que 
valorarà de manera confidencial els següents aspectes: 

a) la creativitat del treball, 
b) la qualitat gràfica i l’originalitat del treball, 
c) l'encert del disseny a l'hora de captar, amb els elements visuals escollits, 

l'esperit dels 50 anys del Centre. 
d) les possibilitats de reproducció en diferents formats, escales i suports. 

Només hi haurà un únic premi. 

La decisió del Jurat es donarà a conèixer directament al guanyador i també de 
forma pública en els mitjans habituals d'informació del Centre: web, xarxes socials, 
etc. 

Només es comunicarà el nom i el logotip guanyador. 

Els membres del Jurat no podran participar en el concurs. 
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7. Premi 

S'estableix un únic premi valorat en 300 € així com un lot de 2 articles d’entre aquells que 
s'elaboren i en què aparegua el logotip (samarretes, insignies, etc.). 
 
El Jurat es reserva el dret de declarar desert el premi i, en tot cas, la resolució del jurat serà 
inapel·lable. 

 

8. Propietat intel·lectual 

El guanyador del concurs renúncia a qualsevol dret d’explotació i modificació sobre el 
logotip presentat, reservant per a l’únicament els drets d’autoria; i sense que açò supose, 
en cap cas i més enllà del premi contemplat en aquestes bases, indemnització econòmica 
pel seu ús, difusió, reproducció i modificació per part del Centre Artístic Musical de Bétera. 
 

9. Aceptació de les bases 

La participació en el concurs implica l'acceptació total d'aquestes bases i la conformitat 
amb la decisió del jurat. En cas de que alguna de les propostes de logotip presentades no 
les complira, seria automàticament desqualificada. 

 

 

Bétera, 11 de desembre de 2017 

 

Junta Directiva del Centre Artístic Musical de Bétera 
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ANEX 1 

 

 “Na/En ................................................................................................................,  

amb document d’identitat número ......................................., amb aquest 

escrit declare que sóc l’autor/autora original d’aquest disseny, que 

és original i inèdit, que és fruit del meu propi treball i de la meua 

creativitat personal, que no s'han infringit els drets d'autor d'altres 

persones, que no ha estat publicat ni total ni parcialment i que no 

ha estat jutjat o qualificat per un altre jurat o tribunal ni amb 

anterioritat ni durant el concurs “LOGOTIP PEL 50 ANIVERSARI Del 

CENTRE ARTISTIC MUSICAL DE BÉTERA”.  

Així mateix, declare que tinc coneixement de les bases reguladores 

d’aquest concurs i que les accepte.” 

.............................a ........de...................................de 201...... 

Signat: 
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ANEX 2 

 “Na/En ......................................................................................................., 

amb document d’identitat número ............................................................, 

com a mare,pare o tutor/a legal de 

Na/En..............................................................................................................................., 

li autoritze a participar en el concurs “LOGOTIP PEL 50 

ANIVERSARI Del CENTRE ARTISTIC MUSICAL DE BÉTERA”; i 

declare que conec i accepte les bases d’aquesta convocatòria.” 

 

.............................a ........de...................................de 201...... 

Signat: 

 

 


