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22 ENTITATS DEL POBLE

Concurs per modernitzar la imatge 
corporativa de l’Ateneu de Térmens
L’Ateneu de Térmens ha decidit 
modernitzar la seva imatge corpo-
rativa i adaptar-la als nous temps i 
amb aquest objectiu ha convocat 
un concurs obert a totes les per-
sones interessades en prendre-hi 
part. 

Entre els treballs presentats s’esco-
llirà el nou logotip de l’entitat ter-
menina que esdevindrà la imatge 

de gener de 2021. A aquest efecte 
s’han fet públiques les bases que 
regiran tant la participació com 
el calendari i requisits que han de 
complir els documents que es pre-
sentin a concurs.

PARTICIPANTS

El concurs està obert a totes aque-
lles persones que hi vulguin parti-
cipar siguin de Térmens o d’altres 
municipis.

CALENDARI

La presentació de propostes es 
podrà fer des del dia 1 de novem-

de 2020.

A partir d’aquesta data, l’entitat 
escollirà entre les diferents propos-
tes i està previst que el lliurament 
del premi al logotip guanyador es 
faci el diumenge 27 de desembre 
a les 18:00 al Centre Cultural Sant 
Joan de Térmens.

PREMI
S’estableix un únic premi per a la 
proposta guanyadora. El jurat po-
drà declarar desert el concurs en 

el cas que cap de les propostes 

satisfactòries.

El premi consisteix en una dotació 
en metàl·lic per a la persona gua-
nyadora serà de 250€.

SELECCIÓ DEL LOGO GUANYADOR

El jurat estarà format per persones 
vinculades a L’Ateneu i/o a la Vila 
de Térmens. En el transcurs de la 

valoració del treball, es tindran en 
compte els següents aspectes:

a) Disseny innovador i creatiu. 

de Térmens
c)Adaptabilitat a qualsevol suport 
de difusió (imprès o digital) 

La decisió del jurat serà inapel·a-
ble.

La persona guanyadora tindrà 
l’obligació de lliurar la seva pro-
posta en una qualitat òptima que 
en faciliti posteriors reproduccions. 

-

amb el treball. Es valorarà que les 
-

res de llicència.

REQUISITS DEL TREBALL

1. La imatge que es presenti ha de ser original i inèdita. Cada persona 
participant només podrà presentar un logotip.

2. El logotip podrà ser del tipus imagotip (en cas de tenir lletres i logo 
han de poder ser separables sense afectar la comprensió de la imat-

Ateneu de Térmens i/o les 
seves dues inicials així com utilitzar preferentment els colors de l’escut 
de la població. 

3. La imatge s’ha de presentar preferiblement en forma de vector 
(escalable, preferentment en format pdf) i a color (CMYK). El pes de 
l’arxiu no podrà superar els 5 MB. L’incompliment d’alguna d’aquestes 
normes comporta la no acceptació del treball presentat. 

4. El logo s’enviarà a l’adreça: ateneutermens@gmail.com. A banda 
-

dònim amb el nom i cognoms reals, així com les dades de contacte 
de l’autor/a (telèfon i correu electrònic). La Comissió organitzadora 


