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CONCORSO “LOGO I.G. CHIAMPO” PER LA CREAZIONE DI UN 
LOGO DA UTILIZZARE PER IL NUOVO SERVIZIO DI INFORMA 

GIOVANI 
 
FFIINNAALLIITTÀÀ::  
IIll  CCoommuunnee  ddii  CChhiiaammppoo,,  ccoonn  iill  pprreesseennttee  ccoonnccoorrssoo  ddii  iiddeeee  iinntteennddee  sseelleezziioonnaarree  
uunn  llooggoo  ddaa  uuttiilliizzzzaarree  ppeerr  iill  nnuuoovvoo  sseerrvviizziioo  IInnffoorrmmaa  GGiioovvaannii..  IIll  LLooggoo  vveerrrràà  qquuiinnddii  
uuttiilliizzzzaattoo  ppeerr  iiddeennttiiffiiccaarree  llee  ffuuttuurree  aattttiivviittàà  pprroommoossssee  ddaallll’’IInnffoorrmmaa  GGiioovvaannii  ddii  
CChhiiaammppoo..  CCoonn  qquueessttoo  ccoonnccoorrssoo  ssii  iinntteennddee  ssttiimmoollaarree  llaa  ccrreeaattiivviittàà  ddeeii  ggiioovvaannii  ddii  
CChhiiaammppoo  ee  aalllloo  sstteessssoo  tteemmppoo  ccooiinnvvoollggeerrllii  nneellllaa  pprroommoozziioonnee  ddii  qquueessttoo  nnuuoovvoo  
sseerrvviizziioo  cchhee  ooffffrree  iinnffoorrmmaazziioonnii  ssuu  ffoorrmmaazziioonnee,,  uunniivveerrssiittàà,,  llaavvoorroo  ee  tteemmppoo  
lliibbeerroo..  
  
OOBBIIEETTTTIIVVII::  
OObbiieettttiivvoo  ddeell  ccoonnccoorrssoo  èè  llaa  pprrooggeettttaazziioonnee  ddii  uunn  llooggoottiippoo  cchhee  iill  CCoommuunnee  
iinntteennddee  uuttiilliizzzzaarree  ppeerr  ll’’iiddeennttiiffiiccaazziioonnee  ddeellllee  aattttiivviittàà  pprroommoossssee  ddaallll’’IInnffoorrmmaa  
GGiioovvaannii  ddii  CChhiiaammppoo  ((vveeddii  ddeepplliiaanntt  aalllleeggaattoo))..  

  
  
RREEQQUUIISSIITTII  DDII  PPAARRTTEECCIIPPAAZZIIOONNEE::  
LLaa  pprrooppoossttaa  ppeerr  iill  nnuuoovvoo  ““llooggoo””  ddeellll’’IInnffoorrmmaa  GGiioovvaannii  ddii  CChhiiaammppoo  ppuuòò  eesssseerree  
pprreesseennttaattaa  ddaa  ttuuttttii  ii  ggiioovvaannii  ddaaii  1133  aaii  3300  aannnnii  cchhee  rriissiieeddoonnoo  aa  CChhiiaammppoo..    
LLaa  ppaarrtteecciippaazziioonnee  èè  ggrraattuuiittaa  ee  ppuuòò  aavvvveenniirree  ssoolloo  iinn  ffoorrmmaa  iinnddiivviidduuaallee..  OOggnnii  
ppaarrtteecciippaannttee  ppoottrràà  iinnvviiaarree  uunn  ssoolloo  pprrooggeettttoo  ggrraaffiiccoo  aalllleeggaannddoo  ll’’aaddeessiioonnee  aall  
ccoonnccoorrssoo  ((aalllleeggaattoo  11))  ee  llaa  ddiicchhiiaarraazziioonnee  cchhee  iill  ddiisseeggnnoo  nnoonn  èè  uunn  ppllaaggiioo  
((aalllleeggaattoo  22)),,  ppeennaa  ll’’eesscclluussiioonnee  ddaall  ccoonnccoorrssoo..  AAll  vviinncciittoorree  èè  ddeessttiinnaattoo  uunn  
pprreemmiioo  iinn  bbuuoonnoo  aaccqquuiissttii..  
II  lloogghhii  ddeeii  ppaarrtteecciippaannttii  aall  ccoonnccoorrssoo  cchhee  nnoonn  rriissuulltteerraannnnoo  vviinncciittoorrii  ppoottrraannnnoo  
eevveennttuuaallmmeennttee  eesssseerree  eessppoossttii  iinn  uunnaa  mmoossttrraa..  TTuuttttii  ii  pprrooggeettttii  ppeerrvveennuuttii  nnoonn  
ssaarraannnnoo  rreessttiittuuiittii..  
IIll  CCoommuunnee  ddii  CChhiiaammppoo  nnoonn  ssii  aassssuummee  aallccuunnaa  rreessppoonnssaabbiilliittàà  iinn  mmeerriittoo  aaii  
pprrooggeettttii  pprreesseennttaattii  ee  aadd  eessssoo  iinnoollttrraattii..  
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LLaa  ppaarrtteecciippaazziioonnee  aall  ccoonnccoorrssoo  iimmpplliiccaa  ll’’aacccceettttaazziioonnee  iinnccoonnddiizziioonnaattaa  ddeellllee  
nnoorrmmee  ccoonntteennuuttee  nneell  pprreesseennttee  rreeggoollaammeennttoo,,  nnoonncchhéé  ddii  ttuuttttee  qquueellllee  ssttaabbiilliittee  
ddaallllee  lleeggggii  ee  ddaaii  rreeggoollaammeennttii  vviiggeennttii  iinn  mmaatteerriiaa..  
IIll  pprrooggeettttoo  rriissuullttaattoo  vviinncciittoorree  ddiivveenntteerràà  ddii  eesscclluussiivvaa  pprroopprriieettàà  ddeell  CCoommuunnee  ddii  
CChhiiaammppoo  cchhee  nnee  aaccqquuiissttaa  ttuuttttii  ii  ddiirriittttii  ddii  uuttiilliizzzzaazziioonnee  ee  ddii  rriipprroodduuzziioonnee,,  
rreeggiissttrraazziioonnee,,  ddeeppoossiittoo,,  ppuubbbblliiccaazziioonnee,,  sseennzzaa  lliimmiittii  ddii  ssppaazziioo  ee  ddii  tteemmppoo,,  ccoonn  
ooggnnii  mmeezzzzoo  ddii  rriipprroodduuzziioonnee,,  aanncchhee  ooggggii  nnoonn  nnoottoo,,  rriinnuunncciiaannddoo  iill  pprrooggeettttiissttaa  aadd  
ooggnnii  ddiirriittttoo  ssuullllaa  ssuuaa  ooppeerraa  ddii  iinnggeeggnnoo  ssaallvvaa  llaa  rriisseerrvvaa  ddeeii  ddiirriittttii  mmoorraallii,,  ccoommee  
ssttaabbiilliittoo  ddaallllaa  lleeggggee..  LL’’aauuttoorree  ssii  iimmppeeggnnaa  aa  nnoonn  ffaarree  aallttrrii  uussii  ddeell  pprrooddoottttoo  
pprreesseennttaattoo  aall  ccoonnccoorrssoo..  QQuuaallssiiaassii  mmooddiiffiiccaa  ssii  rreennddeerràà  nneecceessssaarriiaa  
aallll’’uuttiilliizzzzaazziioonnee,,  nnoonn  vveerrrràà  ccoonnccoorrddaattaa  ccoonn  iill  pprrooggeettttiissttaa..    
  
RREEQQUUIISSIITTII  TTEECCNNIICCII  
II  ddiisseeggnnii  ddoovvrraannnnoo  eesssseerree  oorriiggiinnaallii  eedd  iinneeddiittii..  
SSii  ccoonnssiigglliiaa  ddii  uuttiilliizzzzaarree  ccoolloorrii  cchhee  ssiiaannoo  ffaacciillmmeennttee  ttrraadduucciibbiillii  iinn  ssccaallee  ddii  
ggrriiggiioo,,  ee  ppeerr  llaa  rriipprroodduuzziioonnee  ddeell  llooggoottiippoo  iinn  qquuaaddrriiccrroommiiaa..  
IIll  ddiisseeggnnoo  aa  ccoolloorrii  ddoovvrràà  eesssseerree  aaccccoommppaaggnnaattoo  ddaa  uunnaa  vveerrssiioonnee  
mmoonnooccrroommaattiiccaa  ((bbiiaannccoo  ee  nneerroo  oo  ssccaallaa  ddii  ggrriiggii))  cchhee  rreennddaa  ppoossssiibbiillee  llaa  ssuuaa  
rriipprroodduuzziioonnee  iinn  uunnaa  ttiinnttaa  uunniiccaa..  IIll  ppaarrtteecciippaannttee  èè  lliibbeerroo  ddii  sscceegglliieerree  ccoolloorrii  ee  
ssooggggeettttii  cchhee  rriittiieennee  ooppppoorrttuunnii..  
CCaarraatttteerriissttiicchhee  tteeccnniicchhee  ddeell  llooggoo::  
11..  PPrreeffeerriibbiillmmeennttee  iinn  ffoorrmmaattoo  vveettttoorriiaallee  ssccaallaabbiillee  ((..aaii,,  ..ssvvgg,,  ..ppddff,,  ..eeppss))..  SSee  ssii  
iinnvviiaa  iinn  uunn  ffoorrmmaattoo  ccoonn  rriissoolluuzziioonnee  ffiissssaa  ((..ppssdd,,  ..ppnngg,,  ..jjppgg,,  ..ttiiffff)),,  ssii  ddoovvrràà  uussaarree  
uunnaa  rriissoolluuzziioonnee  mmiinniimmaa  ddii  22..000000  ppiixxeell  iinn  lluunngghheezzzzaa  ee//oo  llaarrgghheezzzzaa..  SSii  
rraaccccoommaannddaa  llaa  mmaaggggiioorree  rriissoolluuzziioonnee  ppoossssiibbiillee..  SSee  ssii  iinntteennddee  iinnvviiaarree  ii  ffiilleess  iinn  
ffoorrmmaattoo  vveettttoorriiaallee  ssccaallaabbiillee  iinn  ..ppddff  ccoonnttrroollllaarree  cchhee  ll’’iimmmmaaggiinnee  ssiiaa  
eeffffeettttiivvaammeennttee  vveettttoorriiaallee  ee  nnoonn  aa  rriissoolluuzziioonnee  ffiissssaa,,  aallttrriimmeennttii  vvaallee  llaa  rreeggoollaa  
ddeellllaa  rriissoolluuzziioonnee  mmiinniimmaa  ddii  22..000000  ppiixxeell  iinn  lluunngghheezzzzaa  ee//oo  llaarrgghheezzzzaa..  
22..  LLaa  ttiippooggrraaffiiaa  ddoovvrràà  eesssseerree  ttrraacccciiaattaa  ccoonn::  

••  ddeessccrriizziioonnee  tteeccnniiccaa  ddeell  llooggoo  ((ddeessccrriizziioonnee  ssoommmmaarriiaa  ccoonn  ddeettttaagglliioo  ssuu  
ccoolloorrii,,  pprrooppoorrzziioonnii  ee  aallttrree  ppaarrttiiccoollaarriittàà  uuttiillii  aa  rriipprroodduurrrree  ee  ddiissttiinngguueerree  iill  
llooggoo));;  

••  ddeessccrriizziioonnee  ddeeii  ffoonnttss  uuttiilliizzzzaattii  ppeerr  llee  eevveennttuuaallii  ssccrriittttee  pprreesseennttii;;  
••  nneell  ccaassoo  ddii  uuttiilliizzzzoo  ddii  ffoonnttss  pprroopprriieettaarrii  ssii  rriicchhiieeddee  llaa  ccoonnvveerrssiioonnee  ddeell  

tteessttoo  iinn  ttrraacccciiaattoo..  
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PPrriivvaaccyy  ––  IInnffoorrmmaattiivvaa  aaii  sseennssii  ddeellll’’aarrtt..  1133,,2233  ee  2266    ddeell  DD..  LLggss..  119966//22000033  

SSii  iinnffoorrmmaa  cchhee  iinn  ccoonnffoorrmmiittàà  aa  qquuaannttoo  ddeelliibbeerraattoo  ddaallll’’aarrtt..  1100  ddeellllaa  lleeggggee  667755//9966,,  ““TTuutteellaa  
ddeellllee  ppeerrssoonnee  ee  ddii  aallttrrii  ssooggggeettttii  rriissppeettttoo  aall  ttrraattttaammeennttoo  ddeeii  ddaattii  ppeerrssoonnaallii””  ee  ssuucccceessssiivvaa  
mmooddiiffiiccaa  ccoonn  DD..LLggss..  3300  ggiiuuggnnoo  22000033  nn..119966,,  ii  ddaattii  ppeerrssoonnaallii  ffoorrnniittii  ddaaii  ccoonnccoorrrreennttii  ccoonn  llaa  
ccoommppiillaazziioonnee  ddeellllaa  sscchheeddaa  ddii  ppaarrtteecciippaazziioonnee,,  rraaccccoollttii  ee  ttrraattttaattii  ccoonn  ssttrruummeennttii  iinnffoorrmmaattiiccii,,  
ssaarraannnnoo  uuttiilliizzzzaattii  ppeerr  iinnddiivviidduuaarree  iill  vviinncciittoorree  ee  ppeerr  iiddeennttiiffiiccaarree  ggllii  aauuttoorrii  ddeeii  lloogghhii  pprrooppoossttii..  
IIll  ccoonnffeerriimmeennttoo  ddeeii  ddaattii  eedd  iill  ccoonnsseennssoo  aall  rreellaattiivvoo  ttrraattttaammeennttoo  ssoonnoo  ccoonnddiizziioonnii  nneecceessssaarriiee  
ppeerr  llaa  ppaarrtteecciippaazziioonnee  aall  ccoonnccoorrssoo..  
 

  
  
TTEERRMMIINNII  PPEERR  LLAA  PPAARRTTEECCIIPPAAZZIIOONNEE  AALL  CCOONNCCOORRSSOO::  
  
SSii  ppaarrtteecciippaa  iinnvviiaannddoo  ll’’aaddeessiioonnee  vviiaa  eemmaaiill  ddeeii  ffiillee  rriicchhiieessttii  aa::  

iinnffoorrmmaaggiioovvaannii@@ccoommuunnee..cchhiiaammppoo..vvii..iitt  
  

EEnnttrroo  ee  nnoonn  oollttrree  iill  2200  LLUUGGLLIIOO  22001177  
  
LL’’ooggggeettttoo  ddeellllaa  mmaaiill  ddoovvrràà  eesssseerree::  

““LLOOGGOO  II..GG..  CCHHIIAAMMPPOO  ––  NNoommee……  CCooggnnoommee……..””  
  
  
GGIIUURRIIAA::  
LLaa  ggiiuurriiaa  èè  ccoommppoossttaa  ddaa::  
--  LL’’aasssseessssoorree  aallllaa  ccuullttuurraa  ddii  CChhiiaammppoo..  
--  LL’’aasssseessssoorree  aallllee  ppoolliittiicchhee  ggiioovvaanniillii  ddii  CChhiiaammppoo..  
--  UUnn  mmeemmbbrroo  ddeellllaa  ccoommmmiissssiioonnee  ccuullttuurraallee  ddeellllaa  bbiibblliiootteeccaa  ddii  CChhiiaammppoo..  
--  UUnn  eessppeerrttoo  ddii  ggrraaffiiccaa..  
--  IIll  rreessppoonnssaabbiillee  ddeell  sseerrvviizziioo  IInnffoorrmmaa  ggiioovvaannii..  
  
EESSIITTOO::  
TTrraa  ttuuttttii  ii  ddiisseeggnnii  pprreesseennttaattii,,  llaa  ggiiuurriiaa  sscceegglliieerràà  iill  vviinncciittoorree  ddeell  pprreemmiioo..  SSee  nnoonn  
ssii  aarrrriivveerràà  aadd  uunnaa  ddeecciissiioonnee  ddaa  ppaarrttee  ddeellllaa  ggiiuurriiaa  iill  ccoonnccoorrssoo  nnoonn  aavvrràà  uunn  
vviinncciittoorree..  LLaa  ddeecciissiioonnee  ddeellllaa  ggiiuurriiaa  ssaarràà  aannnnuunncciiaattaa  aattttrraavveerrssoo  uunn  ccoommuunniiccaattoo  
ssuull  ssiittoo  ddeell  ccoommuunnee  ddii  CChhiiaammppoo  eennttrroo  iill  ggiioorrnnoo::  2277  LLUUGGLLIIOO  22001177..  
  
PPRREEMMIIOO::  
AAll  vviinncciittoorree  èè  ddeessttiinnaattoo  uunn  ““pprreemmiioo  ccuullttuurraa””  cchhee  ccoonnssiissttee  iinn  uunn  bbuuoonnoo  aaccqquuiissttoo  
ddii  110000,,0000  eeuurroo  ddaa  ssppeennddeerree  eesscclluussiivvaammeennttee  pprreessssoo  uunnaa  LLiibbrreerriiaa  llooccaallee..  
  
PPRROOPPRRIIEETTÀÀ  IINNTTEELLLLEETTTTUUAALLEE::  
IIll  llooggoottiippoo  pprreemmiiaattoo  rriimmaarrrràà  ddii  pprroopprriieettàà  eesscclluussiivvaa  ee  ppeerrmmaanneennttee  ddeell  CCoommuunnee  
ddii  CChhiiaammppoo  cchhee  aavvrràà  ccoommpplleettaa  lliibbeerrttàà  ppeerr  uuttiilliizzzzaarrlloo  ttoottaallmmeennttee  oo  
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ppaarrzziiaallmmeennttee  oo  ppeerr  mmooddiiffiiccaarrlloo  nneell  mmoommeennttoo  ee  nneellllaa  ffoorrmmaa  cchhee  ccoonnssiiddeerrii  
nneecceessssaarriiaa..  
  

  

PPeerr  iinnffoorrmmaazziioonnii  ee  cchhiiaarriimmeennttii  ssccrriivveerree  aa::  
iinnffoorrmmaaggiioovvaannii@@ccoommuunnee..cchhiiaammppoo..vvii..iitt  

  
ooppppuurree  rreeccaannddoossii  pprreessssoo  ll’’uuffffiicciioo  IInnffoorrmmaa  ggiioovvaannii    

ooggnnii  ggiioovveeddìì  ddaallllee  oorree  1155..3300  aallllee  1188..3300    
aallll’’iinntteerrnnoo  ddeellllaa  BBiibblliiootteeccaa  CCiivviiccaa  GG..  ZZaanneellllaa  iinn  PPiiaazzzzaa  ZZaanneellllaa  aa  CChhiiaammppoo..  


