
	  
L’Escola d’Art i Superior de Disseny d’Alcoi convoca el Concurs de Disseny d’un Casc 
de Moto. 
 
BASES 
 
PARTICIPANTS 
 
El concurs va dirigit als alumnes dels diferents I.E.S de la Comunitat Valenciana 
matriculats durant el curs 2011_2012 en 4t de la E.S.O. i  2n de Batxillerat. 
Podran participar-hi individualment o en equip , però sols una proposta per persona 
i/o grup. 
Participar implica l’aceptació de les bases. 
Els models del casc es podran descarregar des de www.easdalcoi.es  així com vore la 
proposta del casc original 
 
REQUISITS 
 
La presentació de les propostes es farà amb les següents característiques: 
 

1. L’obra serà original i inèdita i en suport paper en format horitzontal DIN A-4 
(297 x 210) 

2. Tècnica lliure: es podrá realitzar en quasevol tècnica manual o digital. 
 
Davant quasevol aclariment o dubte a la proposta del concurs, es pot formular una 
pregunta al correu electrònic: info@easdalcoi.es 
 
No podrán participar alumnes del centre,  familiars de professors  i  de personal no 
docent de l’EASD Alcoi. 
 
ADMISSIÓ I LLIURAMENT 
 
Les propostes es presentaran en un sobre tancat  amb: 
 

1. La proposta composta de dos DIN A-4 presentada amb un lema original. 
 

2. Un sobre tancat  dins de l’anterior que continga les dades d’identificació, 
centre on s’estudia, telèfon de contacte i el lema. En l’ exterior del sobre 
també es posarà el lema per poder identificar-se. 
 



3. La proposta es lliurarà a l’EASD Alcoi  ·  c/Barranc de Na Lloba s/n  ·03801 Alcoi 
(Alacant) conjuntament des de l’IES corresponent o individualment per correu 
fins el dia 16 de gener de 2012 a les 14 hores. 

 
PREMIS 
 
S’atorgarà un Premi a la proposta guanyadora. El Premi consistirà en una Tauleta 
Gràfica Digital. La proposta guanyadora passarà a ser propietat de l’organització del 
concurs que es reserva tots els drets de reproducció, comunicació pública, distribució 
i exhibició del mateix. 
S’inclourà el nom del guanyador/a. 
A la resta de participants s’els  farà entrega d’un obsequi.  
 
COMPOSICIÓ DEL JURAT I VEREDICTE 
 
El jurat estarà compost per la Directora de l’ESD d’Alcoi,  i tres professors de disseny 
de diversos àmbits. 
El resultat es donarà a conèixer en les Jornades de Portes Obertes publicant-se en 
www.easdalcoi.es  
El resultat del jurat es inapel·lable. 
 
TREBALLS NO SELECCIONATS 
 
Les propostes no premiades podran retirar-se en l’ EASD d’Alcoi . Durant les Jornades 
de Portes Obertes. L’organització assegura la destrucció de tot el material no retirat 
pels participants o persones degudament autoritzades en les dades abans indicades. 
 
 

Alcoi, a 23 de noviembre de 2011 
	  


