
ESTUDI DE MÚSICA DE TARRAGONA

Bases ‘Concurs de nova imatge’

L’Estudi de Música S.C.C.L convoca un concurs artístic de creació d’una nova imatge. Coincidint amb

el canvi de seu, l’única escola de música privada de Tarragona que està autoritzada pel Departament

d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya busca renovar la seva imatge organitzant un concurs

artístic obert a totes les persones que vulguin participar-hi.

Dates

El termini de presentació de les propostes començarà l’01/08/2022 i finalitzarà el 21/08/2022.

Funcionament

Un cop tancat el termini de presentació de les propostes, el jurat escollirà la proposta guanyadora. Es

donarà a conèixer el 26/08/2022 a través de la pàgina web i les xarxes socials pròpies. També es

contactarà directament amb la persona guanyadora.

Requisits tècnics

- Disseny d’un logotip amb el nom L’Estudi:

- Es pot emprar una tipografia existent o se’n pot crear una de nova. En ambdós casos

haurà d’enviar-se traçada o amb la descripció tècnica adient (font, grandària i color).

- Els colors usats han de ser tintes planes: negre i vermell.

- Hi ha d’aparèixer algun element musical

- Disseny d’un isotip (símbol, icona, il·lustració):

- Ha de ser un element gràfic relacionat amb la música.

- Els colors usats han de ser tintes planes: negre i vermell.

- Tot plegat ha de formar un imagotip (text o logotip, més símbol o isotip), que cal presentar.

La proposta artística pot estar creada amb qualsevol tècnica, però ha de presentar-se en digital i en

els següents formats: .pdf editable, .jpg i .png, amb una resolució mínima de 300 dpi (un document

per cada disseny. Per tant, un mínim de 3 arxius).

Aplicacions

Un cop establerta la proposta guanyadora, es demanarà a la persona que presenti les següents

adaptacions de la imatge:

- Logotip a color

- Logotip a una sola tinta

- Negatiu del logotip a color

- Negatiu del logotip a una sola tinta

- Versió sense fons, versió amb fons negre, versió amb fons blanc

- Isotip a color

- Isotip a una sola tinta

- Negatiu de l’isotip a color
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- Negatiu de l’isotip a una sola tinta

- Versió sense fons, versió amb fons negre, versió amb fons blanc

- Imagotip a color

- Imagotip a una sola tinta

- Negatiu de l’imagotip a color

- Negatiu de l’imagotip a una sola tinta

- Versió sense fons, versió amb fons negre, versió amb fons blanc

Premi

Hi haurà una única proposta guanyadora del concurs. El premi per aquesta persona serà de 1.000

euros (IVA INCLÒS).

Jurat

El jurat estarà conformat per l’equip directiu de l’Estudi de Música S.C.C.L.

Participació

Per participar-hi, les persones interessades hauran d’enviar un correu electrònic a l’adreça

esmusica@estudidemusica.com amb la següent documentació:

⦁ Nom de la persona, número de DNI, telèfon de contacte.

⦁ Logotip vectoritzat.

⦁ Isotip vectoritzat.

⦁ Imagotip vectoritzat.

⦁ Breu explicació de la idea i del concepte de la proposta.

Propietat intel·lectual i drets de reproducció

Les propostes han de ser originals i inèdites. Per tant, els autors i les autores hauran d’assegurar que

la seva imatge és creació seva i que no han infringit els drets d’autor d’altres persones i/o entitats.

El disseny guanyador quedarà en propietat exclusiva i permanent de l’Estudi, que podrà usar-lo amb

total llibertat i en totes les aplicacions que consideri. Així mateix, l’autor/a del disseny prestarà la

seva autorització per tal que l’Estudi el pugui modificar, desenvolupar o adaptar.

Compromís i acceptació de les bases

La persona guanyadora haurà d’acceptar el compromís d’entrega, en el termini establert per totes les

parts implicades, de les adaptacions detallades en aquestes bases. El rebuig a aquest punt

comportarà, en qualsevol cas, la retirada del premi, i s’escollirà una altra proposta guanyadora

d’entre totes les presentades.

La participació al concurs implica l’acceptació de totes les bases, així com també de la decisió del

jurat. Qualsevol cas no previst en les mateixes bases serà resolt pel jurat i comunicat, si s’escau, als

participants.

Contacte



Per qualsevol aclariment relatiu a la informació d’aquest document, podeu contactar via correu

electrònic a esmusica@estudidemusica.com.
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