
BASES CONCURSO CONCURSO PARA A NOSA
RADIO

 

1. Obxecto
Buscamos un nome en galego e unha imaxe para a nosa radio, que nos poida representar a través da 
web e outros documentos. A  isto responde a presente convocatoria.
Logotipo e nome deberán reflexar o espíritu do proxecto centrado no uso didáctico e escolar da radio.

2. Participantes 
2.1. Poderán participar todo os alumnos/as matriculados no IES Francisco Aguiar no presente curso. 
2.2. As propostas poderán realizarse de forma individual ou en grupo. 
2.3. Cada participante poderá presentar todas as propostas que desexe. 

3.  Condicións técnicas
 3.1. Os deseños deberán ser orixinais e inéditos, sendo responsable o autor de que así sexa. Os 
participantes certifican que o logotipo é froito da súa creatividade persoal, que é o seu  propio traballo 
e que non se infrinxiron os dereitos de autor doutras persoas.
3.2. Aconséllase utilizar cores que sexan facilmente trasladables á escala de grises, para a súa posterior 
realización tanto en cor como en branco e negro. Recoméndase empregar un máximo de tres cores.
3.3. A técnica será libre, sempre que sexa posible a reprodución do logotipo. 
3.5. Presentarase en papel ou en soporte dixital, (.svg, .pdf). De ser enviado nun formato con 
resolución fixa (.png, .jpg, .tiff), deberá usarse un tamaño mínimo de 2.000 píxeles en longo ou ancho. 
Recoméndase a maior resolución posible. 
3.6. Excluiranse todos aqueles logotipos que teñan connotacións sexistas, xenófobas, racistas, 
homófobas ou ofensivas contra persoas ou institucións. 

4. Propiedade Intelectual e Dereitos de reprodución 
4.1. A propiedade do logotipo premiado cederase ao IES Francisco Aguiar que se reserva todos os 
dereitos de propiedade e uso das propostas premiadas.
 4.2. A organización resérvase o dereito de reprodución mediante os formatos e a través dos medios que
considere oportunos, o dereito de modificar e adaptar o logotipo .

5. Presentación de traballos 
5.1. Prazo de presentación: prazo para presentar as propostas remata o día 23 de marzo de 2020. 
5.2. Os traballos serán entregados na Biblioteca, a calquera dos integrantes do Equipo de Biblioteca, 
e/ou poderanse enviar ao correo bibliofranciscoaguiar@gmail.com. No asunto da mensaxe indicarase 
“Concurso Logotipo”.

6.  Premio 
7.1. Ao gañador outorgaráselle un bono regalo para ser canxeado por material na Libraría Biblos

7. Aceptación das bases 
A participación no concurso leva implícita a aceptación destas bases.
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