
Concurs   Mascota   de   l’AFA   
1   de   març   fins   a   l’11   d’abril   del   2021.   

Bases   generals  
    

1. Objecte   de   la   convocatòria   
  

Fer   un   dibuix   original,   inventat   i   creatiu   d’un   personatge   (mascota)   per   l’AFA.     
Pensa   quin   tipus   de   mascota   ha   de   ser,   com   per   exemple   un   animal,   una   persona,   un   
objecte…   Ha   de   ser   original   i   sobretot   inventat!!   
  

2. Participants   
  

Podrà  participar  qualsevol  alumne  de  1er  a  3er  de  primària  que  pertany  a  la  comunitat  de                  
l’Escola  Gravi  i sigui  soci  de  l’AFA .  (Es  comprovarà  en  el  moment  de  la  seva  presentació).                  
Si   encara   no   sou   socis   i   voleu   participar,   aneu   a   la   web   i   ompliu   el   formulari!     
Les  propostes  es  realitzaran  de  forma  individual  i  cada  participant  podrà  presentar  una               
proposta.     

  
3. Requisits   i   condicions   tècniques   

  
El   dibuix   es   farà   en   un   full   A4   i   haurà   d’estar   pintat   a   color.     
Els   dissenys   que   presenteu   han   de   ser   originals   (no   val   copiar!).   
Es  demanarà  autorització  nom  i  cognoms  del  guanyador/a  així  com  la  seva  imatge  per  a                 
publicar-ho   a   les   xarxes   socials   i/o   web   d’aquesta   AFA.     
  

4. Propietat   Intel·lectual   i   Drets   de   Reproducció   
  

La  propietat  del  disseny  guanyador  serà  cedida  a  l’AFA  de  l’escola  Gravi,  entitat               
organitzadora  del  concurs.  L’AFA  es  reserva  tots  els  drets  de  propietat  i  d’ús  de  la  proposta                  
guanyadora.   
  

5. Presentació   
  

El   termini   de   presentació   serà   de   l’1   de   març   fins   a   l’11   d’abril   de   2021.     
Les   propostes   seran   enviades   per   email   a   l’AFA:    info@afaescolagravi.com.   
A   l’email   indicar   nom,   cognoms   del   participant   i   curs.     
  

6. Jurat   seleccionador   i   votació   de   les   propostes   
  

El   jurat   estarà   format   per   membres   de   la   junta   de   l’AFA.     
Es  valoraran  aspectes  com  l’originalitat,  la  creativitat  i  la  relació  amb  els  valors  de  l’escola  i                  
la   pròpia   AFA.   
L’elecció  del  disseny  guanyador  es  farà  per  puntuacions  de  3,  2  i  1.  Cada  membre  puntuarà                  
3   mascotes   d’entre   totes   les   rebudes.     
En  cas  de  no  arribar  a  un  acord,  els  dissenys  candidats  es  sotmetran  a  votació  sent  el                   
guanyador   final   el   disseny   que   hagi   obtingut   més   vots.   
El  jurat  podrà  declarar  el  concurs  nul  o  sense  disseny  guanyador  si  considera  que  cap  de                  
les   propostes   s’ajusta   als   requisits   i   condicions   tècniques   establerts   en   el   present   document.   
  
  
  



7. Exclusions   
  

Quedaran   exclosos   del   concurs   aquells   dissenys   que:   
-   Participants   no   socis   de   l’AFA   escola   Gravi.     
-   Siguin   lliurats   fora   de   termini.   
-   No   compleixin   els   requisits   i/o   condicions   tècniques   establertes   en   el   punt   3.   
-   Presentin   contradiccions   essencials,   inexactituds   o   aspectes   incomprensibles.   
-   Facin   referència   o   siguin   còpia   d’altres   marques,   logotips   i/o   dissenys.   
  

Quedaran   excloses   també   aquelles   persones   que   intentin   influir   en   la   decisió   del   jurat.   
  

8. Resolució   
  

Elecció   de   la   mascota   guanyadora:    El   30   d’abril.     
  

Es  podrà  pu blicar  a  les  xarxes  socials  i  al  web  i/o  es  comunicarà  a  totes  les  famílies  de                    
l’escola,  el  disseny  guanyador  així  com  el  nom  de  la  persona  creadora  del  mateix  (prèvia                
autorització   signada).     
  

El  jurat  es  reserva  el  dret  de  suspendre,  ampliar  o  modificar  aquest  concurs  i  fins  i  tot  la                    
seva  possible  anul·lació,  sempre  que  hi  hagi  una  causa  justificada  i  es  compromet  a               
comunicar  amb  antelació  suficient  les  noves  bases,  condicions  o,  si  escau,  l’anul·lació              
definitiva  del  concurs,  sense  que  això  comporti  cap  tipus  de  responsabilitat  per  al  jurat  ni                 
cap   tipus   d’indemnització   per   a   les   persones   participants.   
  

9. Premi   
  

Un   val   de   50€   de   l’ABACUS   pel   guanyador   o   guanyadora   del   disseny.     
  

10. Acceptació   de   les   bases   
  

La  participació  en  el  concurs  representa  implícitament  l’acceptació  de  totes  les  bases  així               
com   també   la   decisió   del   jurat.   
Qualsevol  cas  no  previst  en  les  presents  bases  serà  resolt  per  la  junta  actual  i  comunicada                  
la   decisió   a   cada   participant.   
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