
25 anys de l’EOI de L’Hospitalet de Llobregat 

Bases del concurs per al disseny del NOU LOGOTIP del centre 
 

1. Participació 
Amb motiu de la celebració del seu 25è aniversari, l’Escola Oficial d’Idiomes de L’Hospitalet de 

Llobregat convoca un concurs per a la realització del nou logotip identificatiu del centre. 

Podrà participar-hi qualsevol persona matriculada al centre durant el curs 2015-2016, inclòs 

l’alumnat dels cursos d’expressió oral. 
 

2. Requisits i enviament 
El logotip haurà de ser original i inèdit i haurà d’incloure les sigles “EOI” o el text “Escola Oficial 

d’Idiomes”, i les sigles (“L’H”) o el nom complet de “L’Hospitalet de Llobregat”. El disseny s’haurà 

d’enviar en format pdf a l’adreça electrònica de l’Escola Oficial d’Idiomes eoi-hospitalet@xtec.cat 

indicant en l’assumpte “Concurs per al disseny del logotip”. En el missatge de correu electrònic  

s’especificarà el nom i cognoms de la persona participant, el seu número de NIF o passaport, el 

telèfon de contacte, l’adreça postal i l’idioma i curs on està matriculat/da.  
 

3. Termini 

El termini d’admissió de dissenys anirà del 16 de febrer al  31 de març de 2016.  
 

4. Jurat 
El jurat estarà format per representants del consell escolar i professorat de l’Escola Superior d’Art i 

Disseny “Josep Serra i Abella”, de L’Hospitalet de Llobregat.  

El jurat no coneixerà la identitat de les persones participants a l’hora de valorar els dissenys i 

prendrà les seves decisions amb total independència i en base als criteris de valoració que 

determini. A més de la qualitat artística i capacitat de representació del logotip, es valorarà de 

manera positiva aquelles propostes que es puguin adaptar als diversos espais i formats de publicació 

possibles, com, per exemple, tríptics, fullets, membrets, publicacions, pàgines web, etc. 
 

5. Propietat intel·lectual 
Les persones participants cedeixen els logotips i tot els drets d’utilització a la Escola Oficial d’Idiomes 

de L’Hospitalet de Llobregat, que en serà propietària exclusiva i permanent. Així mateix el centre es 

reserva completa llibertat per utilitzar, desenvolupar o adaptar els dissenys i es compromet a no 

cedir-los a terceres persones.  
 

6. Veredicte 
El veredicte del jurat es farà públic abans del 30 d’abril, i la identitat de les persones guardonades i 

els seus dissenys es publicaran posteriorment a la pagina web del centre. La decisió del jurat serà 

inapel·lable. 

 

7. Premi 
S’estableixen tres premis que consisteixen en xecs regal per a l’adquisició de llibres o altre material 

didàctic. Si el jurat així ho considera, el concurs pot quedar desert.  

Primer premi: 200 euros 

Segon premi: 100 euros 

Tercer premi: 50 euros 
 

8. Acceptació de les bases 
La participació en el concurs porta implícit el coneixement i l’acceptació d’aquestes bases. 
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