Predmetová skupina Ochrany osôb a majetku
Spojenej školy Kollárova 17 Sečovce
vyhlasuje súťaž: Návrh loga študijného odboru Ochrana osôb a majetku.
Vyhlasovateľ súťaže: Predmetová skupina Spojenej školy Kollárova 17 Sečovce
Vymedzenie predmetu verejnej súťaže
Predmetom súťaže je vytvorenie - návrhu loga študijného odboru Ochrana osôb a majetku v
elektronickom grafickom spracovaní, ktoré sa stane súčasťou komunikácie a označenia
študentov na rovnošatách. Logo má byť určené na prezentáciu študijného odboru a jeho aktivít,
vytvorenie značky z hľadiska marketingu a manažmentu.
Atribúty, ktoré by malo logo spĺňať:
I.

Základné tézy na grafické spracovanie:

1. Nápis !!! Súčasťou loga musí byť nápis:
 Ochrana osôb a majetku (resp. OCHRANA OSÔB A MAJETKU) a
 Spojená škola Kollárova 17 Sečovce
2. Farebnosť Pri koncepte loga je potrebné vychádzať z rôznych farieb; logo je vhodné
koncipovať tak, aby bolo možné ho používať aj v prevedení čiernobielom resp. v odtieňoch
sivej.
Forma návrhu:
Súťažný návrh musí byť odoslaný v digitálnej forme vo formáte (JPG, PNG, PDF) v
minimálnom rozlíšení 300 dpi. Súčasťou návrhu loga musí byť jeho krátky vysvetľujúci popis
a zdôvodnenie daného návrhu.
V texte e-mailu uvedie účastník svoje celé meno a kontaktné údaje: e-mailovú adresu a
telefónne číslo.
Lehoty súťaže
1. Súťaž prebieha v termíne od 15.03.2020 do 27.03.2020. Súťažné návrhy musia byť doručené
do 30. marca 2020 na e-mailovú adresu: simkop70@gmail.com s označením „SÚŤAŽ LOGO
OCHRANA OSÔB A MAJETKU“ v predmete e-mailu.
2. Víťazný návrh vyberie odborná komisia, ktorú určí riaditeľ školy. Vyhodnotenie súťaže sa
uskutoční do 10. apríla 2020.
3. Vyhlásenie výsledkov súťaže uskutoční vyhlasovateľ najneskôr do 20. marca 2020 formou
oznamu na svojej internetovej stránke školy.
Cena pre víťazný návrh
Autor víťazného návrhu bude ocenený vecným darom. Následne dodá víťaz súťaže
vyhlasovateľovi logo vo vysokom rozlíšení, v krivkách - vhodné na ďalšie ľubovoľné grafické
spracovávanie podľa potreby.

Ostatné súťažné podmienky
1. Na súťaži sa môžu zúčastniť študenti Spojenej školy Kollárova 17 Sečovce.
2. Na súťaži sa nemôžu zúčastniť vyhlasovateľ súťaže, členovia vyhodnocovacej komisie a ich
rodinní príslušníci.
3. Do súťaže môžu byť prihlásené iba také návrhy, ktoré neporušujú autorské práva iných
autorov. Ak vyhlasovateľ zistí, že boli porušené autorské práva iných osôb, vyhradzuje si právo
vyradiť zo súťaže takýto podaný návrh.
4. Každý z prihlásených subjektov môže do súťaže predložiť dva kompletné návrhy.
5. Odoslaním návrhu loga každý účastník automaticky udeľuje súhlas s podmienkami súťaže,
so spôsobom prezentácie a vystavenia, ako i s použitím osobných údajov pre potreby súťaže a
sprievodných aktivít.
6. Základným kritériom hodnotenia kvality súťažných návrhov je originalita a inovatívnosť
kreatívneho nápadu, estetika a výstižnosť. Ďalšími kritériami sú významová zrozumiteľnosť,
jednoduchá farebná a čiernobiela reprodukovateľnosť a zachovanie vysokej rozoznateľnosti pri
zmene veľkosti loga.
Záverečné ustanovenia
Odovzdaním súťažných návrhov vyslovujú súťažiaci súhlas s bezplatnou reprodukciou pre
účely informovania o priebehu a výsledkoch súťaže. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo
nevyhodnotiť na odporúčanie odbornej komisie žiadny z návrhov ako víťazný, alebo súťaž
zrušiť.

Vedúci predmetovej skupiny
Ochrana osôb a majetku
Mgr. Peter Šimko

