Futsalu Karviná o.s. 2010

Vedení Futsalu Karviná o.s. vyhlašuje veřejnou
neanonymní soutěž na vytvoření loga.

Cíl vytvoření loga:
Musí být jednoduché a má vyjadřovat naší činnost, dobře použitelné na tištěných
materiálech.

Účastníci soutěže:
Soutěž je vyhlášena jako veřejná neanonymní dvoukolová. Zúčastnit se ji může široká
veřejnost. Ze soutěže jsou vyloučeni vyhlašovatele, členové hodnotící komise.

Předmět soutěže:
Součástí vytvoření nového loga být mělo obsahovat i příslušný logomanuál (dokument
obsahující informace o tom, jak je možno logo používat, jaké jsou přípustné barevné varianty, jaký
musí být ochranný prostor atd.) nebo dodání celé corporate identity. Samozřejmostí je dodání loga v
několika různých formátech jak vektorových (ai, eps), tak bitmapových (tiff, bmp, jpg, pdf) a to jak v
barvách CMYK, tak i v barvách RGB. Není podmínkou …

Podmínky soutěže:
Soutěžící předloží vyhlašovateli soutěžní návrh splňující požadavky zadání a řádně vyplněnou
a podepsanou písemnou přihlášku nejpozději do 15. 1. 2011 do 15.00 hod. Tento termín se považuje
za uzávěrku prvního kola soutěže. Přihláška spolu se soutěžním návrhem musí být do uvedené doby
doručena na sekretariát MFK Karviná.
Soutěžící svým podpisem na přihlášce dávají souhlas s podmínkami soutěže a s bezúplatným
vystavením soutěžních prací a jejich následným publikováním. Rovněž tím udělují vyhlašovateli svůj
výslovný souhlas se zveřejněním svých údajů za podmínek vyplývajících z příslušných právních
předpisů (zejména zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění).
Vyhlašovatel se zavazuje k ochraně autorských práv a prohlašuje, že nezneužije žádný ze soutěžních
návrhů, ani jejich část, ke svým zájmům bez souhlasu autora.

Požadovaný rozsah a zpracování soutěžních návrhů pro první kolo:
Zájemce o účast v soutěži předloží vyhlašovateli nejméně jeden, maximálně 3 návrhy
soutěžního díla.
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Hodnocení:
Soutěžní návrhy posoudí a vyhodnotí hodnotící komise /vedení občanského sdružení Futsal
Karviná /
Kontaktní osoba: Adriana Garajová
Sekretariát eviduje soutěžní návrhy, vypracuje jejich seznam, připraví je k hodnocení a kontroluje
dodržení podmínek soutěže.
Hodnotící komise rozhoduje většinou hlasů přítomných členů.

Kritéria hodnocení:
Hodnotící komise bude návrhy posuzovat podle následujících kritérií:
• soulad značky a loga se zadáním
• originalita, celková výtvarná úroveň řešení
• jednoduchost a srozumitelnost

Vyhodnocení prvního kola:
Hodnocení prvního kola soutěžních návrhů se uskuteční od 17. 1. 2011 do 21. 1. 2011. Ze
soutěžních návrhů splňujících stanovené požadavky na obsah a formu vybere hodnotící komise na
základě hodnotících kritérií nejvýše 6 nejzdařilejších návrhů, které postoupí do druhého kola soutěže.
Výsledky prvního kola soutěže, spolu s termínem od kdy je možné žádat o vrácení zaslaných návrhů,
oznámí vyhlašovatel všem soutěžícím písemně nejpozději do 7 dnů od jeho vyhodnocení. Výsledky
budou rovněž zveřejněny na webových stránkách www.futsalkarvina.cz.

Vyhodnocení druhého kola:
Druhého kola soutěže se může zúčastnit pouze soutěžící, jehož soutěžní návrh byl vybrán
hodnotící komisí v prvním kole soutěže. Hodnotící komisí ve druhém kole soutěže bude široká
veřejnost, která hlasováním v anketě na webových stránkách sama rozhodne o vítězi soutěže a
vybere nejlepší návrh. Druhé kolo bude ukončeno 20. 2. 2011 v 17.00 hod.

Vyhlášení výsledků soutěže:
Vyhlašovatel vyhlásí vítěze soutěže. Rozhodnutí vyhlašovatele je konečné a nelze se proti
němu odvolat. Všem soutěžícím, kteří postoupili do druhého kola, budou bezprostředně po vyhlášení
vítěze vyhlašovatelem písemně oznámeny výsledky soutěže spolu s termínem, od kterého mohou
uplatnit žádosti na vrácení předložených soutěžních návrhů. Vyhlašovatel zveřejní výsledky soutěže
také na svých internetových stránkách. Slavnostní vyhlášení výsledků soutěže proběhne na
reprezentačním plese Futsalu Karviná.
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Ceny:
Náklady, které vznikly soutěžícímu v souvislosti s účastí v soutěži, nese tento soutěžící. Vítěz
soutěže obdrží cenu ve výši 4 000 Kč. Vítězi soutěže vznikne dnem doručení výsledků soutěže
povinnost uzavřít s vyhlašovatelem bez zbytečného odkladu licenční smlouvu dle zákona č. 216/2006
o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů
(autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Touto smlouvou vítěz soutěže postoupí vyhlašovateli
výhradní a neomezenou licenci ke všem způsobům užití loga. Termín pro předání díla bude stanoven
dodatečně.

Vyhlašovatel:
vedení Futsal Karviná
IČO/DIČ: 26640147
Adresa: Slovenská 2882, 733 01 Karviná - Hranice
Osoba oprávněná jednat za vyhlašovatele:
p. Petr Hort
Kontaktní osoba:
Adriana Garajová
e-mail:
info@futsalkarvina.cz

V Karviné dne 17. Listopadu 2010 webadmin a člen vedení Futsalu Karviná o.s. René Hricík
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