BASES
Participants
Poden participar en el concurs tots els alumnes d’ESO, Batxillerat i Cicles Formatius del centre.
Cada participant podrà presentar una proposta.

Requisits i condicions tècniques
El disseny haurà de fer referència als trets característics del gegant del centre, en Terenci, de la manera més sintètica possible.
El disseny haurà d’incloure una imatge, el text “Colla gegantera de l’INS Thos i Codina” i el logotip del centre. Les diferents parts
del disseny podran anar ubicades en diferents parts de la peça.
El disseny s’imprimirà a una tinta. La tècnica serà lliure.

Condicions de l’entrega
L’entrega constarà de tants fulls com es consideri necessari per explicar la proposta i es farà amb el lliurament dels originals en
suport paper o cartolina de mida DIN A-4, i d’un fitxer en suport informàtic.
Els documents en suport paper s’entregaran en un sobre tancat amb un Lema que figurarà a l’exterior així com a la part
posterior dels fulls de la proposta. A l’interior s’inclourà un sobre més petit amb un paper on apareguin les següents dades: nom,
cognoms, curs i grup i el número del DNI. El fitxer en suport informàtic s’anomenarà amb el Lema.

Termini i lloc de presentació
La data de presentació dels treballs en suport paper serà el divendres, 11 de gener de 2019 a la Sala de professors. I el fitxer en
suport informàtic s’enviarà abans de les 23:45 d’aquesta data a la adreça: concurs.samarretes@iesthosicodina.cat
Es recomana que les persones participants es guardin una còpia del treball abans del lliurament de l’original. Quedaran exclosos
els dissenys que es lliurin fora de termini o que no compleixin els requisits requerits a les bases. Els treballs descartats seran
retornats.

Jurat
Un jurat format per professorat farà una primera selecció de treballs que passaran a participar en una segona fase de la qual
sortirà la proposta guanyadora i que es decidirà per votació de tota la comunitat educativa mitjançant un procediment on-line.
La fallada del jurat es farà pública al web del centre així com també a través de les seves xarxes socials.

Premis
S'atorgarà un primer premi i dos accèssits. Els tres tindran una recompensa. El disseny guanyador serà l'utilitzat per al disseny de
la samarreta de la colla gegantera.

