Bratislavský samosprávny kraj

vyhlasuje

podľa § 847 - 849 Občianskeho zákonníka verejnú neanonymnú súťaž na

logo Bratislavského samosprávneho kraja
Odborným garantom súťaže je Slovenské centrum dizajnu v Bratislave

✄
Bratislavský samosprávny kraj (BSK) je
samostatným územným samosprávnym a
správnym celkom Slovenskej republiky,
zriadeným v zmysle zákona. Je súčasťou
regionálnej samosprávy a jeho orgánmi sú
predseda a zastupiteľstvo BSK.
K najdôležitejším oblastiam pôsobnosti
samosprávneho kraja patrí sociálny,
ekonomický a kultúrny rozvoja územia,
vytváranie podmienok pre rozvoj výchovy
a vzdelávania či koordinácia rozvoja
cestovného ruchu.
Bratislavský samosprávny kraj s rozlohou
2 053 km2 je najmenším no ekonomicky
najvýkonnejším regiónom v SR. Územie
kraja tvorí 73 obcí, z toho 7 má štatút
mesta (Bratislava, Malacky, Stupava,
Svätý Jur, Pezinok, Modra, Senec).
Z územno-správneho hľadiska sa kraj
člení na 8 okresov - Bratislava I - V,
Malacky, Pezinok, Senec. Sídlom kraja je
hlavné mesto Slovenska Bratislava.
Na území kraja žilo k 31. 12. 2004
spolu 601 132 obyvateľov,
čo tvorí 11,16 % podiel na obyvateľoch SR.
Okrem Trnavského samosprávneho kraja
susedí BSK s Maďarskom a Rakúskom.

Cieľ a predmet

✄

Cieľom súťaže je vytvoriť nové logo pre Bratislavský samosprávny kraj,
ktoré sa stane súčasťou nového vizuálneho štýlu v komunikácii s verejnosťou.
Predmetom súťaže je návrh nového loga a jeho aplikácií vo vybraných prvkoch
vizuálneho štýlu.
Bratislavský samosprávny kraj na svoju identifikáciu - na označenie hraníc kraja,
budov objektov kraja, úradných pečiatok, listín a podobne - používa v zmysle Všeobecne
záväzného nariadenia č. 3/2003 svoj erb.
Na prezentáciu kraja a jeho aktivít, pre budovanie a upevňovanie corporate identity kraja
je potrebné vytvoriť značku - logo, ktoré sa bude používať na externú komunikáciu
na propagačných a prezentačných materiáloch, na darčekových predmetoch,
na ostatných tlačovinách, na webe a podobne.

Atribúty, ktoré by mali logo a vybrané prvky vizuálneho štýlu BSK spĺňať
■ zohľadnenie územia, pôsobnosť a zviditeľnenie BSK
■ podpora prezentácie BSK ako regionálnej samosprávy a odlíšenie od iných samospráv
■ možnosť nadviazania internej a externej komunikácie s verejnosťou aj v kontexte
so zahraničím
■ možnosť použitia v kombinácii s erbom BSK

Ďalšie podmienky pre logo a vybrané prvky vizuálneho štýlu
■ návrh loga musí byť originálnym dielom autora, ktorý ho podpísal
■ musí byť dynamické, aktuálne a moderné
■ môže byť realizované kresbou voľnou rukou alebo vytvorené s použitím počítačových
technológií
■ logo musí byť v spojení s názvom Bratislavský samosprávny kraj alebo Bratislavská
župa (dve samostatné verzie), anglická verzia Bratislava self-governing region
■ malo by vychádzať z farebnosti erbu - modrá, žltá, biela, pričom farby môžu byť použité
samostatne alebo v kombinácii
■ variabilnosť použitia v rôznych veľkostiach, farebnej aj čiernobielej verzii,
font použiteľný v rôznych IT grafických systémoch
■ logo musí byť použiteľné pre webovú stránku
■ súčasťou návrhu musí byť aj riešenie vybraných prvkov vizuálneho štýlu: vizitka,
leták A4, pero

Typ súťaže a termín jej vypísania
Verejná neanonymná súťaž pre výtvarníkov, profesionálnych grafických
dizajnérov a grafické štúdiá. Súťaž je vypísaná v decembri 2006.

Podmienky zaradenia do súťaže
Účastník doručí na adresu Bratislavský samosprávny kraj, referát komunikácie
s verejnosťou, Sabinovská 16, P. O. BOX 106, 820 05 Bratislava 25, podpísanú prihlášku
a súťažné návrhy do termínu uzávierky súťaže, t. j. najneskôr do 15. februára 2007.
Podpisom prihlášky účastník potvrdzuje súhlas s podmienkami súťaže, so spôsobom
prezentácie a vystavenia, ako i s použitím osobných údajov pre potreby súťaže a
sprievodných aktivít.

Podmienky súťaže
na logo Bratislavského
samosprávneho kraja

Súťažné návrhy musia byť adjustované na pevnom podklade pre potreby vystavovania
v jednotnom formáte A3. Na vyhotovenie návrhov možno použiť počítačovú aj kopírovaciu
techniku.
Popri každom farebnom návrhu loga je potrebné predložiť aj jeho čiernobielu verziu
a najmenšiu autorom odporúčanú verziu.
Prihlasovateľ môže do súťaže zaslať maximálne dva odlišné návrhy loga,
každý na samostatnej prihláške.
Bez uvedených náležitostí nebude návrh akceptovaný.

Meno a priezvisko autora:
Rok narodenia:
Adresa:

PSČ:

Tel./Fax:

Mobil:

E-mail:

Predložená dokumentácia (špecifikácia, počet kusov):
Čestné vyhlásenie:
Čestne vyhlasujem, že prihlásením práce do súťaže nie sú dotknuté práva tretích osôb.
V.............................................................dňa.......................................Podpis.........................................

Prihláška do súťaže na logo Bratislavského samosprávneho kraja

✄

✄

Porota
Všetky doručené návrhy vyhodnotí odborná porota v zložení:
- Vladimír Bajan, predseda BSK
- Miloslava Podmajerská, referát komunikácie s verejnosťou
- Vladimíra Meszárošová, grafická dizajnérka
- Pavol Choma, grafický dizajnér
- Július Nagy, grafický dizajnér
- Stanislav Stankoci, grafický dizajnér
- Katarína Hubová, riaditeľka SCD
Členovia poroty a zástupcovia vyhlasovateľa nesmú byť účastníkmi
súťaže.
Porota posúdi návrhy po uzávierke súťaže
a o výsledku rozhodne do 28. februára 2007.
Kritériá hodnotenia
■ pôvodnosť, originalita návrhu
■ významová zrozumiteľnosť
■ úroveň výtvarného spracovania
■ jednoduchá farebná a čiernobiela reprodukovateľnosť
■ zachovanie vysokej rozoznateľnosti pri zväčšovaní a zmenšovaní
Odmena
Víťazný návrh

100 000,- Sk

Finančná čiastka určená na ceny bude vyplatená do 30 dní
od vyhlásenia výsledkov súťaže.
Vyhlasovatelia si vyhradzujú právo nevyhodnotiť
na odporúčanie odbornej poroty žiadny z návrhov ako víťazný.
Zverejnenie výsledkov súťaže
O výsledku súťaže budú účastníci informovaní písomne najneskôr
do 30 dní po ukončení práce poroty.
Vyhlasovatelia si vyhradzujú právo informačného embarga pre médiá
až do termínu verejného vyhlásenia výsledkov súťaže.
Slávnostné vyhlásenie výsledkov súťaže sa uskutoční v marci 2007.
Organizátori zverejnia výber zo súťažných prác na výstave.

Prihlasovanie do súťaže
Prihlášky a text súťažných podmienok
sú k dispozícii na nasledujúcich adresách:
Bratislavský samosprávny kraj
Sabinovská 16
P. O. BOX 106, 820 05 Bratislava 25
kontaktná osoba: Milka Podmajerská,
referát komunikácie s verejnosťou
tel.: 02/4826 4113,
e-mail: mpodmajerska@region-bsk.sk

Slovenské centrum dizajnu
Jakubovo nám. 12
P. O. Box 131, 814 99 Bratislava
kontaktná osoba: RNDr. Margita Michlíková
tel.: 02/52931523, e-mail: michlikova@sdc.sk
www.bratislavskykraj.sk
www.sdc.sk
Súťažné návrhy v požadovanom rozsahu
je potrebné odovzdať osobne alebo zaslať
poštou na adresu:
Bratislavský samosprávny kraj
referát komunikácie s verejnosťou
Sabinovská 16
P. O. BOX 106
820 05 Bratislava 25
kontaktná osoba: Milka Podmajerská,
tel.: 02/4826 4113
e-mail: mpodmajerska@region-bsk.sk
K adrese odosielateľa súťažiaci uvedie text:

Súťaž „logo“
Záverečné ustanovenia
Právnu ochranu diel zaslaných do súťaže
organizátori nezabezpečujú. Originály
súťažných prác poisťuje v prípade potreby
každý účastník na vlastné náklady.
Organizátori sa zaväzujú, že v súlade
s autorskými právami nezneužijú žiadny
zo súťažných návrhov pre svoje účely.
Právna ochrana víťazného návrhu
a ďalšie používanie pre konkrétne aktivity
budú predmetom samostatnej zmluvy medzi
autorom a Bratislavským samosprávnym
krajom, ktorá bude obsahovať ustanovenia
o výhradnej licencii bez obmedzenia.

