
II CONCURSO  
DESEÑO CAMISETAS
CIFP POLITÉCNICO DE SANTIAGO 

CONVOCAN: Equipo Dinamización Lingua Galega  e Biblioteca do CIFP POLITÉCNICO 
DE SANTIAGO



BASES do CONCURSO CAMISETAS:

O obxectivo deste concurso é a procura dun deseño de camiseta para dar a coñecer o
aniversario do edificio do centro.

1.- Poderán participar neste concurso todo alumnado, que este matriculado no curso
2016-17 no centro, e todo o persoal docente e non docente do mesmo.
Os/as participantes utilizarán un pseudónimo que servirá para a súa identificación e, así

garantir a obxectividade.

2.- A temática do deseño ten que estar referida a celebración do 50 aniversario do noso
edificio, e ten que ir acompañado dunha lenda en galego.

3.- De todos os traballos enviados, seleccionarase o mellor por un xurado composto
polo equipo de dinamización da lingua galega que non participe neste concurso, e dun
membro do equipo directivo.

4.-Os deseños, presentaranse nunha plantilla de camiseta en tamaño A4, introducida
dentro dun sobre grande pechado; este levará o pseudónimo no frontal. Os deseños non
incluirán o pseudónimo nin outros datos que identifiquen a autoría do traballo presentado.
Os participantes ademais entregarán un sobre pequeno pechado, que levará escrito o
pseudónimo na súa parte frontal. Este sobre incluirá no seu interior un folio no que
figure: o pseudónimo utilizado polo participante, nome, apelidos, DNI, ciclo formativo,
curso no que estea matriculado/a e teléfono de contacto do participante.
A plantilla da camiseta e os dous sobres, serán facilitados polo CIFP Politécnico de
Santiago, e poderanse recoller na biblioteca do centro.

5.- A técnica empregada será libre, e poderá utilizarse tanto as cores como o branco e o
negro, non tendo ningún límite de cores.

6.- Premio: O deseño gañador estamparase nas camisetas, e o seu autor recibirá 5
camisetas de regalo co seu deseño.

7.- O participante cede todos os dereitos relativos á obra que presenta ao concurso á
organización do mesmo.

8.- A presentación das obras realizarase na biblioteca, e o prazo finaliza o 28 de
febreiro do 2017 ás 12.00 horas. A resolución do concurso será publicada na páxina web
do centro.




