Prihlasovanie do súťaže
Prihlášky a text súťažných podmienok sú k dispozícii na adrese:
Slovenské centrum dizajnu
Jakubovo nám. 12
814 99 Bratislava
alebo na webových stránkach SCD:
www.sdc.sk

Prihlášky do súťaže a súťažné návrhy v požadovanom rozsahu je potrebné odovzdať osobne alebo zaslať poštou na
adresu:
Slovenské centrum dizajnu
Jakubovo nám. 12
P. O. Box 131
814 99 Bratislava

Kontakt
RNDr. Margita Michlíková
tel. 0918 110255, 02/20477315
margita.michlikova@sdc.sk

O nás
Slovenské centrum dizajnu (SCD) bolo založené v roku 1991 v rezorte Ministerstva kultúry SR, v súčasnosti funguje ako príspevková
organizácia. Je odborným pracoviskom s celoslovenskou pôsobnosťou v oblasti dizajnu s poslaním podporovať rozvoj dizajnu formou
výstav a súťaží, publikačnou činnosťou, mapovaním histórie a aktuálneho vývoja, propagáciou v zahraničí, službami špecializovanej
knižnice a budovaním Informačného systému Dizajn.

Ceny
Víťazný návrh bude ocenený finančnou odmenou vo výške 3000 €.
Finančná odmena bude víťazovi vyplatená do 30 dní od vyhlásenia
výsledkov súťaže.

Termíny
Vyhlásenie súťaže: 16. august 2010

Od svojho založenia sa SCD prezentovalo postupne dvomi logami
– jedno súviselo so založením organizácie a používalo sa do roku
1993. Od roku 1994 až dodnes používa SCD logo, ktorého autorom
je štúdio Mr. Design. Logo tvoria krivky v tvare písmen D a C, ktoré
zodpovedali vtedajšiemu názvu Design centrum SR (k zmene názvu
organizácie na Slovenské centrum dizajnu prišlo v roku 1995). Súčasne s logom vznikol manuál s definovaním farebnosti, typu písma,
pravidlami používania.

Uzávierka posielania prihlášok: 22. október 2010
Zasadnutie poroty: 4. november 2010

Zverejnenie výsledkov súťaže
Organizátori zverejnia výber zo súťažných prác na výstave
v priestoroch výstavného a informačného bodu SCD Satelit na
Dobrovičovej ulici č. 3 v Bratislave. Slávnostné vyhlásenie výsledkov súťaže sa uskutoční na vernisáži výstavy v januári 2011.

Podmienky, ktoré musí nové logo spĺňať:
— musí obsahovať názov Slovenské centrum dizajnu; môže obsahovať aj iné grafické prvky, napr. skratku SCD,
— musí byť reprodukovateľné rôznymi technikami, v rôznych veľkostiach, vo farebnej aj v čiernobielej verzii,
— musí byť použiteľné pre displej, printové výstupy, 3D objekty,
— bude sa používať s inými logami inštitúcie, a to sú Designum,
Satelit, Národná cena za dizajn alebo Fórum dizajnu.

Podmienky prijatia do súťaže
— vyplnená a podpísaná prihláška,
— nátlačky súťažných návrhov loga na formáte A3, a to vo farebnej,
čiernobielej, negatívnej verzii a v stupňoch šedej. Návrh loga musí
byť vo veľkosti min. 10 cm (dlhšia strana), doplnený logom v najmenšej autorom odporúčanej veľkosti,
— každý návrh na samostatnom liste, v elektronickej podobe CMYK,
vo formátoch PDF a JPG 300 dpi.

Prihlasovateľ môže do súťaže zaslať maximálne dva odlišné
návrhy loga, každý na samostatnej prihláške. Návrhy musia
byť originálnym dielom autora, ktorý ich podpísal.

