SOUTĚŽ PRO STUDENTY středních škol Olomouckého kraje
O NEJLEPŠÍ NÁVRH LOGA A GRAFICKÉHO MANUÁLU PRO WEBOVÝ PORTÁL
„ODPADY OLOMOUCKÉHO KRAJE“ A JEHO VÝKONNÝCH ORGANIZACÍ, TEDY
SPOLKU „ODPADY OLOMOUCKÉHO KRAJE, z. s.“ A „SERVISNÍ SPOLEČNOST
ODPADY OLOMOUCKÉHO KRAJE, a. s.“
1.

Vyhlašovatel: Olomoucký kraj

IČO:

60609460

Tel.:

+420 585 508 111

Kontaktní osoba: Mgr. Martin Pustaj, +420 585 508 673, m.pustaj@olkraj.cz
2.

Účastníci soutěže

Účastníkem soutěže může být:

3.

a)

JEDNOTLIVEC - žák navštěvující střední školu v Olomouckém kraji.

b)

SKUPINA dvou a více žáků navštěvujících střední školu v Olomouckém kraji.

Zadání soutěže:

Smyslem soutěže je vytvoření moderního nadčasového návrhu loga a grafického manuálu pro:
 Webový portál Odpady Olomouckého kraje
 Servisní společnost Odpady Olomouckého kraje, a. s.
 Odpady Olomouckého kraje, z. s.
Výtvarný návrh musí být originální a nezaměnitelný. Měl by poukazovat na provázanost webu a
zmíněných dvou přispívajících organizací.
Logo by mělo asociovat některé z těchto sdělení: pozdvižení úrovně odpadového hospodářství,
cirkulární ekonomika, recyklace, ekologie, pomoc obcím, společný postup měst a obcí, způsob a
nástroj, jak vyřešit problém s odpady v Olomouckém kraji.
Logo by mělo být minimálně ve třech variantách:
1)
2)
3)

webový portál Odpady Olomouckého kraje
spolek Odpady Olomouckého kraje, z. s.
Servisní společnost Odpady Olomouckého kraje, a. s.

Logo bude vyhlašovatel soutěže používat dle svého uvážení, především ke své prezentaci (webové
stránky, propagační materiály, vizitky, hlavičkový papír, sociální sítě atd). Dále může být vítězný návrh
loga opatřen ochrannou známkou dle zákona 441/2003 Sb. O ochranných známkách.

Forma předání vítězného návrhu:
 Výtvarný návrh loga musí být navržen ve formátu A4, a to jako kresba na tvrdém papíře
nebo jako grafická kresba.
 Grafický manuál by měl obsahovat doporučené barvy a fonty písma, případně další
pravidla a požadavky, jež budou součástí zadání pro vytvoření vizuální podoby
plánovaného webového portálu Odpady Olomouckého kraje.
 V rámci zajištění objektivity hodnotící komise je nezbytné zachovat anonymitu
grafických návrhů. Z tohoto důvodu nesmí grafický návrh obsahovat žádné
identifikační znaky (jako např. podpis, značku, popis, heslo apod.).
Po obdržení Vaší přihlášky Vám budou zaslány detaily ke způsobu doručení Vašeho návrhu.
4.

Termíny:

Závazné přihlášení do soutěže: do 5. 11. 2021
Deadline pro zaslání soutěžních návrhů: do 30. 11. 2021
Vyhlášení výsledků: prosinec 2021
Slavnostní předání cen: prosinec 2021
5.

Přihlášení do soutěže:

Zájemci o účast v soutěži se přihlásí e-mailem na adresu: m.pustaj@olkraj.cz
Do předmětu e-mailu uveďte: SOUTĚŽ LOGO ODPADY OLOMOUCKÉHO KRAJE
Do textu e-mailu uveďte tyto údaje:
-

Jméno a příjmení
Datum narození
Bydliště
Název a adresa střední školy, kterou studujete

V případě, že se do soutěže přihlašuje skupina, uveďte výše uvedené identifikační údaje všech členů
skupiny.
Nejpozději do 10. 11. 2021 Vám bude e-mailem zasláno potvrzení o přijetí Vaší přihlášky a Vaše
IDENTIFIKAČNÍ ČÍSLO v soutěži.
6.

Hodnotitelská komise:

Všechny návrhy log budou hodnoceny 5-ti člennou komisí se zajištěním maximální objektivnosti.
Budou vybrány tři nejlepší návrhy, z nichž bude jeden vítězný.
Všichni účastníci soutěže budou pozváni na slavnostní vyhlášení výsledků soutěže a předání cen.
7.

Odměna pro vítěze a za účast v soutěži:

Autor vítězného loga získá poukázku na nákup elektroniky v hodnotě 10 000 Kč.
Další dva nejlepší návrhy obdrží poukázku na nákup elektroniky v hodnotě 2 000 Kč.

Vítězné návrhy se jmény autorů budou zveřejněny na webové stránce a sociálních sítích Olomouckého
kraje.

Těšíme se na Vaše návrhy.

