SOUTĚŽ NA VYTVOŘENÍ LOGA MĚSTA
SPECIFIKA ZADÁNÍ SOUTĚŽE
1.

Vyhlašovatel soutěže

Vyhlašovatelem soutěže je Město Horažďovice, Mírové náměstí 1, 341 01 Horažďovice.
2.

Předmět soutěže

1)

Předmětem soutěže je vytvoření loga Města Horažďovic, sestávajícího z grafické značky a
slovního spojení HORAŽĎOVICE – PERLA OTAVY.
Logo musí být jednoduché, jedinečné, srozumitelné, komunikativní a snadno reprodukovatelné
černobíle i barevně.
Logo by mělo charakterizovat Horažďovice jako zajímavé a krásné město ležící na řece Otavě,
které je významné a pozoruhodné svou minulostí i současností.

2)
3)

2.

Použití loga

Reklamní tiskoviny, internetové aplikace, marketingové aktivity, expozice na výstavách a veletrzích
cestovního ruchu, dárkové a reklamní předměty.
3.

Účastníci soutěže

Soutěž je vyhlášena jako veřejná anonymní. Je určena všem fyzickým či právnickým osobám i
autorským sdružením se zastoupením fyzických osob. Podmínkou je řádné vyplnění přihlášky a
dodržení všech podmínek soutěže. Ze soutěže jsou vyloučeni členové hodnotící komise a jejich rodinní
příslušníci.
4.

Podmínky soutěže

1) Soutěžní návrh účastníka bude podán v zalepené obálce, zřetelně označené nápisem „Soutěž –
logo města, NEOTVÍRAT“ a doručené na adresu Město Horažďovice, Mírové náměstí 1, 341 01
Horažďovice.
2) Obálka bude obsahovat:
 Řádně vyplněnou přihlášku
 Explikaci návrhu loga – v rozsahu maximálně 1 x A4
 Výtisk návrhu loga 1 x A4 v černobílém provedení ve dvou variantách: v maximálním rozměru
cca 150 x 150 mm a minimálním rozměru cca 20 x 20 mm.
 Výtisk návrhu loga 1 x A4 v barevném provedení ve dvou variantách: v maximálním rozměru
cca 150 x 150 mm a minimálním rozměru cca 20 x 20 mm.
Soutěžní práce z důvodu anonymního hodnocení nesmí obsahovat žádné identifikační údaje
soutěžícícho. Splnění požadavků na soutěžní práce bude posuzovat osoba pro otevírání obálek se
soutěžními pracemi, jmenovaná vyhlašovatelem soutěže nejpozději do data ukončení lhůty pro podání
soutěžních prací. Tato osoba nesmí být zároveň členem hodnotitelské komise.
Soutěžící jsou povinni do termínu uzávěrky soutěže tj. do 25.04.2013 do 12:00 hodin odevzdat řádně
vyplněnou přihlášku do soutěže spolu se soutěžními návrhy na adresu vyhlašovatele. Každý účastník
může podat nejvýše pět soutěžních návrhů.

5.

Hodnocení

Osoba pověřená otevíráním obálek otevře zásilky se soutěžními návrhy, které očísluje pořadovými
čísly. Tato pořadová čísla zároveň poznamená do příslušných přihlášek. Poté oddělí obálky
s přihláškami od vlastních soutěžních prací. Účastníci, kteří nebudou splňovat podmínky soutěže,
budou ze soutěže vyřazeni.
Pro posouzení a vyhodnocení soutěžních návrhů bude nejpozději do data ukončení lhůty pro podání
soutěžních prací vyhlašovatelem jmenována hodnotitelská komise, která vyhodnotí předložené návrhy
jednokolově.
Hodnotitelská komise vybere nejlepší soutěžní návrh, přičemž účastníkovi, jehož návrh bude vybrán
jako vítězný, poskytne vyhlašovatel finanční částku ve výši 20.000,- Kč jako jednorázovou licenční
odměnu za výkon autorských práv k vybranému dílu podle následně uzavřené licenční smlouvy.
6.

Kritéria hodnocení soutěžních návrhů

-

originalita
proveditelnost
komunikativnost
celkový dojem

Zasedání hodnotitelské komise proběhne dne 26.04.2013 od 10:00 hodin v zasedací místnosti na
Městském úřadu v Horažďovicích.
7.

Závěrečná ustanovení

Účastníkovi, jehož návrh bude vybrán jako vítězný, vznikne dnem oznámení rozhodnutí zadavatele
právo a povinnost uzavřít se zadavatelem do 30 dnů ode dne oznámení licenční smlouvu dle
autorského zákona. Pokud účastník uzavření smlouvy odmítne, jeho práva z veřejné soutěže i právo na
uzavření licenční smlouvy zaniká. Finanční odměna 20.000,- Kč bude účastníkovi, jehož návrh bude
vybrán jako vítězný, vyplacena do třiceti dnů po uzavření licenční smlouvy.
Účastník, jehož návrh bude vybrán jako vítězný, bude vyhlašovatelem pověřen ke zpracování
grafického manuálu, ve kterém bude rozpracováno užití loga pro potřeby Města Horažďovice dle
požadavků vyhlašovatele. Za zpracování grafického manuálu bude vítěznému účastníkovi vyplacena
finanční částka ve výši 20.000,- Kč.
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo nevyhlásit žádnou z prací za vítěznou. Proti rozhodnutí vyhlašovatele
není možno se odvolat. Rozhodnutí je konečné a nelze ho podrobit soudnímu přezkumu.
Vítězný návrh se stává městským logem až po schválení zastupitelstvem města.
Soutěžící dávají svojí účastí v soutěži souhlas s následnou prezentací návrhů. Grafické návrhy zaslané
do soutěže se autorům nevracejí a účastníci soutěže dávají svou účastí souhlas s ponecháním a
archivací poskytnutých grafických návrhů u zadavatele. Účastníci soutěže nemají právo na úhradu
žádných nákladů spojených s jejich účastí, a to ani v případě zrušení soutěže.
Informace o soutěži lze získat na internetové adrese zadavatele http://www.sumavanet.cz/muhd/

PŘIHLÁŠKA
do soutěže „Logo pro město Horažďovice“
Soutěžící autor/ka – fyzická osoba:

Jméno a příjmení ……………………………………………………………………………………………...
Datum narození ………………………………………………………………………………………………..
Adresa ………………………………………………………………………………………………………….
Telefon ………………………………………………………………………………………………………….
E-mail ……………………………………………………………………………………………………………
Soutěžící autorský kolektiv – právnická osoba:
Název firmy…….. ……………………………………………………………………………………………...
Sídlo ……………………………………………………………………………………………………………..
Statutární zástupce …………………………………………………………………………………………….
IČO…… ………………………………………………………………………………………………………….
Kontaktní osoba …………………………………………………………………………………………………
Telefon ..………………………………………………………………………………………………………….
E-mail ..……………………………………………………………………………………………………………

Prohlašuji, že přihlašuji vlastní originální soutěžní práce a k přihlášce přikládám ….. ks soutěžních prací.
Čestně prohlašuji, že všechny mnou uvedené údaje jsou pravdivé.
Podpisem přihlášky vyslovuji souhlas:
- se soutěžními podmínkami stanovenými vyhlašovatelem
- se zveřejněním svých údajů, případně smluvních podmínek v rozsahu a za podmínek vyplývajících
z příslušných právních předpisů (zejména zák.č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,
v platném znění)
Podpisem přihlášky se zavazuji, bude-li můj soutěžní návrh vybrán jako vítězný:
- uzavřít s vyhlašovatelem bez zbytečného odkladu smlouvu dle zákona č. 121/2000 Sb., (autorský
zákon) v platném znění
- poskytnout vyhlašovateli veškerou součinnost k registraci ochranné známky k logu u Úřadu
průmyslového vlastnictví, přičemž náklady registrace ponese vyhlašovatel.

V ……………………………………… dne …………………………………

………………………………………………………….
podpis soutěžící/ho nebo oprávněné osoby

