REDE DE BIBLIOTECAS
DO CONCELHO DA LOURINHÃ
LINHAS ORIENTADORAS DO CONCURSO PARA CRIAÇÃO DE LOGÓTIPO

I. PREÂMBULO
O Concurso para Criação do Logótipo da Rede de Bibliotecas do Concelho da Lourinhã (RBLNH) está
incluído no Plano Anual de Atividades da entidade acima mencionada. Esta rede tem como parceiros a
Câmara Municipal/Biblioteca Municipal da Lourinhã, as Bibliotecas Escolares dos Agrupamento de Escolas
D. Lourenço Vicente e Agrupamento de Escolas da Lourinhã.

ll. OBJETO DO CONCURSO
1. O objetivo deste concurso é criar o logótipo a ser adotado pela RBLNH;
2. Os trabalhos deverão ser apresentados em suporte de papel, no formato A4, em duas folhas com as
seguintes características:
a) Uma folha com a identidade visual completa (logótipo) a cores, com a dimensão máxima de
150x150mm;
b) Uma folha com a mesma proposta de identidade visual completa a preto e branco, com a dimensão
máxima de 150x150mm.
3. A identidade visual completa (logótipo) deverá incluir, necessariamente, as menções:

a) “Rede de Bibliotecas”
b) “Lourinhã”

III. QUEM PODE PARTICIPAR
1. O concurso está aberto a todos os interessados residentes no concelho da Lourinhã, com idade igual ou
superior a 15 anos que cumpram as condições previstas no presente documento.
2. Os concorrentes individuais, ou equipas de concorrentes, poderão apresentar diversas propostas,
entregando-as como candidaturas autónomas.
3. Os concorrentes são responsáveis pela originalidade dos trabalhos apresentados, garantem a sua
autoria e assumem toda a responsabilidade resultante de reclamações de terceiros relativas a direitos de
autoria.

lV. ENTREGA DOS TRABALHOS
1. Os trabalhos a concurso deverão ser entregues na Biblioteca Municipal da Lourinhã, até 30 de Abril de
2018. No entanto, caso a biblioteca se encontre encerrada, o documento pode ser colocado na caixa que
foi concebida para depósito de documentos.
2. Os trabalhos deverão ser identificados por pseudónimo, não podendo conter qualquer outro elemento de
identificação.
3. Os trabalhos deverão ser entregues em envelope fechado contendo folha A4 com os seguintes
elementos identificadores: nome do participante e pseudónimo utilizado; morada; número de telefone e
email.

V. CRITÉRIOS de SELEÇÃO
O Júri valorizará e selecionará as melhores propostas levando em consideração os seguintes critérios:


Qualidade gráfica e adequação ao tema;



Criatividade;



Legibilidade e boa visibilidade em ambientes digitais;



Boa capacidade de reprodução gráfica;



Facilidade na redução/ampliação de formatos; de



Breve memória descritiva do conteúdo num texto máximo de 500 caracteres sem espaços.

VI. JÚRI
1. O Júri será constituído por:


Vereador com o Pelouro da Cultura/Educação (presidente do júri);



Coordenadora Interconcelhia da Rede de Bibliotecas Escolares;



Bibliotecário Municipal da Lourinhã;



Professores Bibliotecários da RBLNH.

2. O presidente do júri terá voto de qualidade.

VII. PRÉMIOS e DIVULGAÇÃO
1. Ao melhor trabalho será atribuído um prémio no valor de 50€.
2. O júri poderá atribuir menções honrosas, se assim o entender;
3. O júri reserva-se o direito de não atribuir prémio, em caso de notória falta de qualidade dos trabalhos.
4. O resultado do concurso será comunicado por email ao vencedor e afixado nas bibliotecas integrantes
da RBLNH, até (data a definir).

VIII. DISPOSIÇÕES FINAIS
1. A participação no concurso implica a aceitação dos termos expressos no presente documento.
2. As decisões do júri não são passíveis de recurso;
3. Todos os casos ocultos no presente documento serão decididos por deliberação do júri.
4. Ao participar no concurso os concorrentes declaram ceder à RBLNH os direitos dos trabalhos
selecionados e a sua utilização para efeito de publicação ou exposições.
5. Ao trabalho vencedor será dado o uso que a RBLNH entender conveniente.
6. O autor do trabalho vencedor entregará num prazo máximo de 2 dias úteis todas as versões do logótipo
em suporte digital correspondentes às indicadas no ponto II Objeto do concurso, em quadricromia
(CMYK), com as seguintes características: imagem JPG, TIFF e EPS (transparente) de alta resolução.

