
 

 

 

Dende ADETO convocamos o concurso de deseño de un logotipo e lema 
destinado a ser a imaxe representativa do centro comercial aberto de 

Tomiño, que engloba a tódolos sectores, servizos, comercio, hostalería...  

BASES  

PRIMERA. – OBXETO DO CONCURSO  

Deseño dun logotipo e lema destinados a ser a imaxe representativa do 

centro comercial aberto de Tomiño.  

SEGUNDA. – PARTICIPANTES  

O concurso está dirixido a toda a poboación en xeral sen límite de idade. 

Poderá participar nesta convocatoria toda persoa sen distinción de 

nacionalidade ou lugar de residencia, nin outras limitacións que as contidas 

nestas bases.  

TERCEIRA. – PROPOSTA  

Os traballos consistirán na presentación dun logotipo inédito con 

carácter integral, é dicir, un símbolo cuxo obxectivo é a súa utilización como 

marca recoñecible do Centro Comercial Aberto de Tomiño, que o integran os 

establecementos asociados a ADETO. 

Non supón condición indispensable o tomar como referencia o logo de 

ADETO, xa que este seguirá sendo o logo da asociación, si ben é certo pode 

servir como punto de referencia para quen o considere oportuno. Si son 

condicións expresas as que seguen:  



 

a) Deseño orixinal e inédito. Coa participación e aceptación destas bases, 

certifícase que o logo é froito da súa creatividade persoal, que se trata 

dun traballo propio e que non se infrinxiron os dereitos de autor doutras 

persoas. O concursante afirma que, en caso de utilizar imaxes de 

terceiros, conta coa debida autorización para iso. No caso de que se 

utilizaron imaxes sen o debido consentimento ou plaxios de imaxes 

doutros autores ou institucións, o concursante será o responsable único 

ante calquera incidencia ou reclamación, xa sexa a nivel nacional ou 

internacional, desde agora e por sempre, que por estes motivos 

puidésese producir. 

b) O tema será libre e preferentemente deberán terse en conta dúas 

cuestións: que o logotipo e o lema reflictan os valores positivos do 

comercio comerciante polo miúdo, da hostalería e do sector servizos de 

Tomiño. Este será un dos aspectos que se valorará; e que logotipo e 

lema identifíquense co municipio. 

c) Os participantes deberán gardar copias do material enviado, xa que 

estes non se devolverán.  

d) Unha vez enviada non se poderá retirala proposta de logotipo e lema.  

CUARTA. – PRESENTACIÓN  

Cada participante pode presentar un máximo de dous logos. A entrega 

realizarase de maneira dixital, en formato EPS (Vectorial) ou PSD e en 

formato TIFF, JPG o PNG con una resolución mínima 200x200 píxeles 

(recomendando a maior resolución posible).  

Os deseños propostos débense enviar por correo electrónico á dirección 

de ADETO info@adeto.es co asunto ‘Concurso logotipo’. A recepción de 

propostas ten establecido como data límite o día 30 de abril de 2020 ás 24 h, 

rexeitándose calquera traballo con data de entrega posterior á estipulada.  

No corpo do correo deberán aparecer os datos da persoa: nome e 
apellidos, domicilio, teléfono e correo electrónico.  

QUINTA.- XURADO  



O xurado estará composto por tres membros da directiva de ADETO así 

como por unha persoa especializada en deseño gráfico, elixidos con 

anterioridade á data de finalización do prazo de presentación de propostas.  

Ningún membro do xurado poderá participar como concursante. O xurado 

decidirá as propostas que serán admitidas a concurso e levantará acta 

enumerando as realizadas e indicando as excluídas e os motivos.  

O xurado reunirase para cualificalas obras unha vez finalizado o prazo 

de presentación das mesmas.  

A elección do logo gañador realizarase por consenso e se terá en conta 

aquelas obras que ofrezan mellor calidade artística, orixinalidade, 

creatividade e afinidade cos valores que se pretenden transmitir dende 

ADETO.  

O veredicto do xurado será inapelable, notificando vía correo electrónico 

ou por teléfono ao gañador que se fará público polos medios que se estimen 

oportunos antes do 31 de maio.  

Contra os acordos que adopte o xurado do concurso, non procederá 

reclamación algunha, salvo que se teña constancia de vulnerar o 

estipulado nas presentes bases.  

O xurado resérvase o dereito para declarar o premio deserto e 

convocar un novo concurso ou novas bases ao que deberán presentarse 

novos traballos.  

 

SEXTA. – PREMIO  

Establécese un premio único ó mellor logo para o Centro Comercial 

Aberto de Tomiño 150€, que serán repartidos nun vale de 100€ para gastar 

no comercios ou establecementos de servizos asociados e un vale de 50€ 

para gastar nos establecementos de hostalaría e un Diploma Acreditativo.  

SÉPTIMA. – NOME E IMAXE DOS PARTICIPANTES E O GAÑADOR/A  

Os participantes no concurso consenten automaticamente, á utilización, 

publicación e reprodución en todo o mundo e sen limitación, por parte de  

ADETO, da súa imaxe e nome en calquera tipo de publicidade, promoción, 



publicación, incluído Internet, ou calquera outro medio da natureza que sexa, 

con fins comerciais ou informativos sempre que estes relaciónense co 

presente concurso.  

Os participantes no Concurso, ao enviar a súa imaxe, automaticamente 

ceden todos os dereitos de propiedade intelectual sobre o mesmo, así como 

os seus dereitos de imaxe, e quedan comprometidos a garantir a cesión dos 

dereitos de imaxe de todos os participantes que aparecen nas fotografías 

que puidesen xurdir pola celebración da devandita Promoción.  

Igualmente, autorizan que o  logo sexa publicado en calquera soporte 

de  ADETO. 

A cesión dos dereitos mencionados nesta cláusula será a título gratuíto e 

sen límite de tempo ou espazo xeográfico.  

Os participantes son os únicos responsables da veracidade dos seus 

datos, orixinalidade e autoría das imaxes presentadas ao Concurso, 

podendo ser descualificados en caso de incumprir estes requisitos.  

 

OCTAVA. – DEREITOS DE PROPIEDADE 

a) O gañador do concurso, cede todos os dereitos en relación co traballo 

realizado e presentado ao concurso a  ADETO. Polo que  ADETO pasará a 

ser propietario de todos os dereitos de propiedade industrial e intelectual 

que puidesen corresponderlle en relación co gráfico e coa denominación, 

así como calquera outros que lle puidesen corresponder, así como a súa “ 

copyright”. Da mesma forma cédense tamén os dereitos de manipulación, 

edición, exposición e reprodución.  

b) A propiedade, utilización e dereitos do traballo gañador quedarán 

reservados exclusivamente a  ADETO.  

c) ADETO terá todos os dereitos sobre os traballos premiados que estime 

pertinentes, sendo que os gañadores renuncian expresamente á inscrición 

ao seu favor a través de terceiras persoas.  

d) Os gañadores renuncian sen limitación a calquera reserva de dereitos no 

seu favor ou a calquera outro dereito sobre o deseño.  



e)Os gañadores faranse totalmente responsables fronte ás reclamacións 

que puidesen xurdir de calquera natureza ou que terceiros puidesen facer 

respecto diso, sen carácter exhaustivo, á orixinalidade, parecidos ou copias 

parciais dos traballos presentados.  

NOVENA. – ACEPTACIÓN DAS BASES  

A participación no concurso leva implícita a aceptación de todas estas bases 

e o fallo do Xurado. Todo caso non previsto nas presentes bases será 

resolvido polo Xurado, comunicándose a cada participante tal decisión.  

DÉCIMA. – PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSOAL  

De acordo coa Lei Orgánica 15/1999 do 13 de decembro, os seus datos 

persoais recolleranse nun ficheiro a cargo de  ADETO. O responsable do 

devandito ficheiro é  ADETO, e, tal e como contempla a Lei, poderá exercer 

os seus dereitos de acceso, modificación, cancelación e oposición por medio 

da seguinte dirección: info@adeto.es  xunto cunha copia do DNI ou outro 

documento que acredite a identidade.  

De conformidade co establecido nas presentes bases, todos os usuarios 

recoñecen estar informados e consentir que mediante a participación na 

promoción, outras persoas poderán acceder ás imaxes facilitadas, no seu 

caso, pola súa banda. A comunicación dos datos persoais dos gañadores 

terá carácter obrigatorio para a entrega do premio.  

Calquera negación para fornecer devanditos datos ou calquera 

comunicación falsa de datos persoais dará dereito aos organizadores da 

presente promoción a descualificar ao gañador.  

En ningún caso os datos serán cedidos para ser manipulados a 

empresas de márketing ou a terceiros con fins comerciais.  
 


