Dissenya el logotip
del Centre de Fauna

dels Aiguamolls de l’Empordà
Concurs obert a tots els nens i joves de 3 a 17 anys

Bases

TERMINI

• L’últim dia per a la presentació de les obres és el 30 de maig de 2014.

DISSENY

• El logotip ha d’incloure un símbol gràfic i un text:
Centre de Fauna dels Aiguamolls l’Empordà.

Jurat

Presentació

guanyador/A

• Cal presentar les obres en un full de mida A4.
• Si es tracta d’un dibuix fet a mà, cal presentar-ne l’original. Si es tracta d’un
disseny fet amb eines informàtiques, cal presentar-ne una impressió de bona
qualitat i acompanyar-la d’una versió en suport digital.
• S’hi poden presentar obres individuals o treballs en equip.
• Cada participant o equip podrà presentar una única obra.
• A la cara posterior del full hi han de constar: nom i cognoms, edat, adreça
electrònica i/o telèfon de contacte.
• Opcionalment, s’hi pot afegir una breu explicació sobre els conceptes utilitzats
en el disseny.

• Els nom del guanyador/a del concurs es farà públic
durant el mes de juny de 2014.

• El jurat estarà format per especialistes en els àmbits de la natura i el disseny.

Lliurament

• Les obres es poden lliurar personalment o bé enviar per correu postal a l’adreça:
• El Cortalet. Parc Natural dels Aiguamolls de l’Empordà
Ctra. de Sant Pere Pescador, km 13,6
17486 Castelló d’Empúries (Girona)
• Horari: tots els dies, de 10 a 17 h.
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Premis

• L’autor/a del disseny guanyador rebrà un lot de productes
d’art i natura.
• El centre escolar al qual pertanyi el guanyador/a podrà
gaudir d’una visita guiada al Centre de Fauna.
Adaptació

• El disseny guanyador s’adaptarà formalment a una
versió oficial.
Exposició

• Totes les obres presentades s’exposaran a les oficines del
Parc Natural dels Aiguamolls de l’Empordà durant el mes de
juny de 2014.
La participació al concurs implica la plena acceptació d’aquestes bases.

Què és un logotip?

EL CENTRE DE FAUNA

Un logotip és un signe gràfic que facilita la identificació instàntania
d’una entitat. Pot ser senzill o complicat, subtil o evident, modern o
clàssic, però ha de ser únic i fàcil de reconèixer. Com hauria de ser
el logotip del Centre de Fauna?

El Centre de Fauna és la clínica veterinària d’animals salvatges de les
comarques gironines. Situat al Parc Natural dels Aiguamolls de l’Empordà,
el centre cura animals de tota mena: mussols, eriçons, arpelles, llúdrigues,
orenetes i molts més. Salvem animals i els retornem al seu medi.

Organitza
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