
IES EDUARDO BLANCO AMOR 

CONCURSO LOGOTIPO GRADUACIÓN 
Bases do concurso 

1. OBXECTO 
1.1 Deseño dun logotipo que sexa utilizado como distintivo e emblema da Graduación de  2º 

de BACHARELATO do IES Eduardo Blanco Amor. 
1.2 O logotipo deberá integrar os seguintes elementos: 

• O nome do centro IES BLANCO AMOR 
• A palabra GRADUACIÓN 
• Unha imaxe sintética alusiva ao evento. 

2. PARTICIPANTES 
2.1 Poderá participar o alumnado de 3º e 4º da ESO e 1º e 2º de BACHARELATO matriculado 

neste centro. 
2.2 As propostas deberán realizarse de xeito individual. 

3. CONDICIÓNS TÉCNICAS. 
3.1 Os deseños deberán ser orixinais e inéditos. 
3.2 A técnica será libre. Deberase ter en conta que o deseño será reproducido en distintos 

soportes e materiais, e en diferentes tamaños (cabeceira de cartas, pins, photocall…) 
3.3 Pódense facer en formato físico (papel A4) ou en formato dixital (arquivo de imaxe PNG ou 

JPEG).  
3.4 Os participantes deberán gardar copia do material enviado. 

4. PROPIEDADE INTELECTUAL E DEREITOS DE REPRODUCIÓN. 
4.1 A propiedade do logotipo premiado cederase á organización. 
4.2 A organización reserva para si o dereito de reprodución mediante  formatos distintos e a 

través dos medios que considere oportuno, o dereito de modificar o logotipo co fin de 
optimizalo para a súa posterior impresión. 

5. PRESENTACIÓN DOS TRABALLOS 
5.1 Prazo de presentación: O prazo para presentar as propostas remata as 24:00 horas do día 

13 de maio de 2022. 
5.2 As propostas en formato dixital  deberán enviarse á dirección de correo electrónico 

plasticablanco@gmail.com.  
5.3 No asunto da mensaxe indicarase “concurso logotipo”. 
5.4 As propostas en formato papel poderán entregarse ás profesoras Ana Pita, Esperanza ou 

Pilar Sevillano. 
6. XURADO 

6.1 O xurado seleccionará a proposta gañadora o 27 de maio de 2022 e publicarase na web do 
centro. 

7. PREMIO 
7.1 Lote material escolar por valor de 50 €. 
7.2 Diploma acreditativo. 

8. ACEPTACIÓN DAS BASES. 
8.1 A participación no concurso leva implícita a aceptación de todas estas bases e o fallo do 

xurado. 
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