
CONCURS DISSENY LOGOTIP “ESCOLA DE TEATRE TRILOC”

Objectiu:
Establir un logotip que simbolitze gràficament l’”Escola de Teatre Triloc”.

Bases:
1. Podran participar totes les persones físiques de qualsevol edat, presentant un màxim 

de 2 propostes per persona.
2. La temàtica del logotip haurà de ser tot allò relacionat amb el món del teatre.
3. Tant els colors, com la forma del logotip seran de manera lliure, deixant sempre el fons 

de la imatge transparent, amb una alta resolució d’imatge.
4. Les propostes es presentaran en format digital. Per presentar-les caldrà enviar un 

correu electrònic a grupdeteatretriloc@gmail.com, annexant les propostes i la fitxa de 
les dades personals (annex 1). Les imatges presentades seran acceptades en els 
formats on es puga apreciar el fons tansparent, com especifica el punt 3 d’aquestes 
bases.

5. Els treballs seran entregats dins del següent període: del dimecres 21 d’octubre al  
divendres 30 de novembre, ambdós dies inclosos.

6. A efecte de seleccionar la millor proposta, es planteja el següent procés deselecció:
- PRESELECCIÓ: El jurat, format pel Grup de teatre Triloc, decidirà quines tres 

propostes són lescandidates a ser finalistes. Dissabte 31 d’octubre.
- SELECCIÓ: Aquestes tres propostes serán presentades a la pàgina de Facebook de 

l’”Escola de Teatre Triloc”, on els seguidors de facebook decidiran quina és la millor 
proposta. Aquell disseny que aconsegisca més “M’agrada” serà el guanyador. Període 
de votacions: del 1 de novembre al 8 de novembre.

- El nom del guanyador serà publicat el 9 de novembre.
7. Els premis establerts són els següents:
- PER AL GUANYADOR O GUANYADORA: polo oficial del l’Escola de Teatre Triloc, 

abonament per a 2 entrades a escollir, diploma de reconeixement al millor logotip 
escollit pels usuaris de facebook i pel jurat, obsequi de 69 brosses.

- PER ALS PRESELECCIONATS: diploma de reconeixement als millors logotips de 
facebook, abonament per a 1 entrada a escollir, obsequi de 69 brosses als dos 
preseleccionats.

- PER ALS PARTICIPANTS: sorteig d’un obsequi de 69 brosses.
8. El logotip sarà utilitzat en totes les activitats de l’Escola de Teatre Triloc.
9. Tots els dissenys dels participants pasaran a ser part del Grup de Teatre Triloc, per a 

la seua utilització, reproducció o qualsevol us que s’estime convenient, per això es 
cediran tots els drets de propietat al Grup de Teatre Triloc.

10. El disseny de logotip que presente indicis de plagi, quedaran descalificats.
11. La participació en aquest concurs suposa l’acceptació de totes les bases, així com la 

conformitat de la decisió del jurat.
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