REGULAMENTO DO CONCURSO ESCOLAR
“LOGOTIPO PARA A ASSOCIAÇÃO DE PAIS”

A Associação de Pais da Escola Básica e Secundária do Padrão da Légua, apresenta o concurso
“Logotipo da Associação de Pais”.
1º Objectivos
O presente regulamento estabelece as normas de participação no concurso para o “Logotipo
da Associação de Pais".
O presente concurso tem como principal objectivo a criação de uma nova imagem gráfica –
símbolo e logotipo – para a Associação de Pais da Escola Básica e Secundária do Padrão da
Légua.
Com este concurso pretende-se a definição de uma imagem original e apelativa que transmita,
de forma simples e eficaz, as características desta associação de pais.
A imagem gráfica deverá ser de fácil apreensão e leitura, passível de aplicação em diferentes
suportes.
2º Publico alvo
O concurso é dirigido a todos os alunos da Escola Básica e Secundária do Padrão da Légua que
poderão apresentar mais do que uma proposta.
As candidaturas podem ser individuais ou em grupo.
3º Condições gerais
As propostas apresentadas devem ser inéditas, originais e criadas pelos próprios autores.
Os Candidatos são responsáveis por eventuais reclamações de terceiros quanto à violação de
direitos de autor.
O autor do projecto vencedor deve estar disponível para aceitar as adaptações necessárias no
sentido de viabilizar a utilização da respectiva identidade.
Os concorrentes são responsáveis pela originalidade dos trabalhos apresentados, garantem a
sua autoria e assumem toda a responsabilidade decorrente de reclamações de terceiros no
que diz respeito a direitos do autor e direitos conexos.
4º Caraterísticas da proposta
Os trabalhos apresentados a concurso deverão ser constituídos pelos seguintes elementos:
Impressão da proposta de logotipo a cores ou preto e branco, em papel A4 com orientação
para aplicação na vertical e na horizontal, montado em suporte rígido (cartolina), com uma
aplicação do logotipo com dimensões máximas de 10cmx10cm, impressa ao centro, e uma
aplicação reduzida de dimensões máximas 3cmx3cmm, impressa no canto superior esquerdo,
a uma distância de 2 cm das margens da folha.
Versão em suporte digital dos elementos referidos anteriormente, de preferência em formato
JPEG, gravados em CD, deverá ser policromada a 300 dpi
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5º Modo de apresentação das propostas

As propostas deverão ser acondicionadas e fechadas em envelope A4, designado com
“envelope A”
A Ficha de inscrição onde constará o nome, morada e contato telefónico, endereço de correio
electrónico deverão ser colocados num segundo envelope, designado com “envelope B”
Os envelopes A e B deverão ser acondicionados num 3º envelope onde se deverá ler:
“Concurso para logotipo da Associação de Pais”
As candidaturas devem ser entregues em mão ou via CTT com a mesma data limite para a
Associação de pais da escola do padrão da légua, Rua dos Fogueteiros s/n, 4460-723 Custoias,
até as 17h do dia 15 de fevereiro 2018.
6º Júri e Critérios de avaliação das propostas
A seleção das propostas vencedoras estará a cargo de um júri constituído da seguinte forma:
- Representante da Direção da Associação de pais
- Representante da Conselho fiscal da Associação de pais
- Representante da Assembleia geral da Associação de pais
- Representante da Direção da Escola do Padrão da Légua
- Representante da Associação de estudantes
- Representante do pessoal não docente
- Professor da área de artes ou do departamento de expressões
Critérios de avaliação
Adequabilidade das propostas aos objectivos previstos – 40%
Inovação e criatividade – 20%
Funcionalidade/versatilidade – 20%
Boa capacidade de reprodução gráfica – 20%
As decisões do júri são soberanas e definitivas, não cabendo qualquer tipo de recurso.
Poderá o júri solicitar ao autor da proposta mais votada um trabalho suplementar de
adaptação que assegure a qualidade e os resultados pretendidos, sem desvirtuar a proposta
original.
Em caso de manifesta falta de qualidade, poderá o júri não seleccionar qualquer proposta.
Será montada uma exposição com todas as propostas concorrentes.
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7º Calendário do concurso
Data limite para Receção das propostas - até 15 de fevereiro 2018
Reunião do júri para decisão – na semana de 19 a 23 de fevereiro de 2018
Comunicação dos resultados – 26 de fevereiro 2018
Cerimónia de entrega de prémio e exposição das propostas a concurso – 2 de março 2018
Levantamento do projeto não selecionado – 16 de março 2018

8º Seleção de prémios
À proposta vencedora será atribuído um voucher no valor de 50 €.
Será entregue a todos os concorrentes admitidos a concurso um diploma de participação no
mesmo.
9º Direitos de propriedade
A Associação de Pais ficará proprietária do projeto premiado e distinguido.
Os concorrentes, ao entregar as suas propostas a concurso, renunciam os seus direitos e
propriedade intelectual, que passam a pertencer à Associação de pais
Ao logotipo vencedor, caso seja adotado como símbolo da Associação de pais será dado o uso
que esta entender conveniente
As obras apresentadas a concurso passam a ser pertença da Associação de Pais, que se reserva
o direito de as utilizar nas suas actividades ou de proceder à respectiva publicação ou
utilização em quaisquer suportes de comunicação sem qualquer contrapartida financeira ou de
outra índole para o autor.
As propostas não admitidas as concurso (que serão comunicados via email aos respectivos
candidatos) poderão ser devolvidas aos seus autores no prazo de 15 dias após a receção do
seu pedido de devolução, caso não sejam reclamados serão destruídos.
10º Aceitação do regulamento
A participação neste concurso implica a aceitação integral das presentes normas
11º Casos omissos
Os casos omissos no presente regulamento serão decididos pela Associação de Pais do Padrão
da Légua

Padrão da Légua, 6 de Dezembro de 2017
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FICHA DE INCRIÇÃO

Código de identificação do participante ________________
Nome da pessoa representante da candidatura
______________________________________________________________________
Morada
______________________________________________________________________
C.P. Localidade
______________________________________________________________________
Telefone/telemóvel
______________________________
Email
______________________________________________________________________

Declaro que o projecto é da minha autoria, é inédito e original e aceito sem reservas, depois de
ter lido, todas as condições enunciadas no regulamento para a criação do “logotipo da
Associação de Pais da Escola Básica e Secundária do Padrão da Légua”
Nome
______________________________________________________________________

Assinatura

_______________________________________
Data

