Concurso cultural para novos logotipo e uniformes da ETEC Lauro Gomes
Regulamento
1 – O concurso cultural para novos logotipo e uniformes da ETEC Lauro Gomes é aberto à
participação de toda a comunidade escolar (alunos, professores e administrativos)
2 – Cada participante poderá enviar até o máximo de três (03) propostas para cada um dos
seguintes itens:
Camiseta
Blusão
Logotipo da escola
3 - A inscrição é automática a partir do recebimento dos arquivos pela Comissão Organizadora
4 - Para participar, basta clicar nos ícones abaixo para fazer o download dos arquivos dos dois
templates (do uniforme e do logotipo)
5

-

As

propostas

deverão ser enviadas no formato JPG para o e-mail
marcos.pedro@etec.sp.gov.br. O participante deverá complementar o nome do arquivo
com seus dados (nome, número e classe). Exemplo: uniforme template José Carlos 18 3K
6 - Os trabalhos serão livres, podendo ser inspirados em uniformes de outras escolas, camisas
de agremiações esportivas (clubes de futebol ou outros esportes) e de seleções nacionais (de
futebol ou outros esportes)
7 - É obrigatória a utilização da cor verde que tradicionalmente representa a escola
7.1 - as propostas deverão apresentar predominantemente a cor verde, com possibilidade de
aplicação de detalhes em outras cores (punhos, golas, frisos etc) ou
7.2 - predominantemente a cor branca com detalhes obrigatoriamente em verde
8 - Será formado um júri composto pelos(as) professores(as) de Design e de Artes da ETEC
Lauro Gomes e estilistas convidados para a definição das propostas vencedoras
9 - Dentre todas as propostas recebidas pela Comissão, um júri popular (alunos, professores e
administrativos) escolherá, através de sistema online em link a ser divulgado, os 10 (dez)
trabalhos finalistas
10 - O júri constituído e citado no ítem 8 escolherá, entre as dez propostas finalistas, os 04
(quatro) trabalhos vencedores
11 - A Comissão Organizadora se reserva o direito de proceder a pequenas adaptações às
propostas vencedoras, como por exemplo a inversão da aplicação de cores da proposta
original a título de 2ª versão das mesmas
12 - O concurso compreenderá as seguintes etapas:
1ª - Inscrição/envio dos arquivos: de 20 a 30/09/2018(prorrogado para até às 12h da segunda
feira, 01/10)
2ª - Votação para definição dos trabalhos finalistas pela comunidade escolar: de 01 a
07/10/2018
3ª - Escolha dos vencedores pela Comissão Organizadora: 08 a 10/10/2018
4ª - Divulgação dos vencedores: 11/10/2018

