Občianske združenie M A S P R A M E N E
vyhlasuje súťaž
o najzaujímavejší, najkrajší a najvýstižnejší návrh LOGA
pre občianske združenie MAS PRAMENE

Občianske združenie MAS PRAMENE bolo založené ako verejno – súkromné partnerstvo fyzických
a právnických osôb a vzniklo na území obcí: Gánovce, Hozelec, Hôrka, Hranovnica, Jánovce,
Kravany, Spišské Bystré, Spišský Štiavnik, Spišská Teplica, Šuňava, Švábovce, Vernár, Vikartovce a
Vydrník, Jeho poslaním je naplniť spoločnú Integrovanú stratégiu rozvoja regiónu a cieľom, podpora
trvalo udržateľného rozvoja celého územia, predovšetkým však aktivít realizovaných v prospech obcí,
neziskových organizácií, malých a stredných podnikateľov a iných subjektov a občanov pôsobiacich
v danom území s ohľadom na ochranu prírody a krajiny, zavádzanie inovácií vrátane zmierňovania
klimatických zmien.
Okrem iného chceme spustiť internetovú stránku, ktorá bude poskytovať informácie o aktivitách
v združení, propagovať región doma, ale i v zahraničí. Ďalším krokom je budovanie identity verejno –
súkromného partnerstva a tým aj identity regiónu a preto vyhlasujeme verejnú súťaž na LOGO pre OZ
MAS PRAMENE. Chceme dať priestor všetkým občanom, ale hlavne šikovným mladým ľuďom, aby
sa takýmto kreatívnym spôsobom mohli spolupodieľať na propagácii. Verejno – súkromné partnerstvo
je zložené z obcí hornádskej kotliny a vstupnou bránou do Slovenského raja a Vysokých Tatier. Názov
Pramene vznikol na základe konštatovania, že podtatranská oblasť údolí riek Hornádu a Čierneho
Váhu, má výnimočné postavenie a jedinečnú hodnotu územia, ktoré si zasluhuje zvláštnu ochranu a
zveľaďovanie. Toto by malo byť odzrkadlené aj v logu, ktoré zároveň vytvorí pozitívny imidž.

Požiadavky na LOGO:
1.
2.
3.
4.

Moderný a nadčasový dizajn
Text: MAS PRAMENE
Farby: Dôležitá modrá farba, ostatné ľubovoľné
Súťažiaci musí mať trvalý pobyt na území spomínaných obcí, obcí ktoré sú členmi OZ
MAS PRAMENE

Logo by malo byť vhodné aj na umiestnenie na reklamných predmetoch, oblečení,
propagačných tlačových materiáloch, webových zdrojoch atď. Nemalo by teda obsahovať
žiadne zrkadlové, či tieňové efekty.
Spolu s návrhom loga prosíme o zaslanie vyhlásenia, v ktorom autor deklaruje, že v prípade víťazstva
v súťaži poskytne právo duševného vlastníctva usporiadateľovi súťaže, ktorým je Občianske združenie
MAS PRAMENE.
Návrhy loga spolu so skenom podpísaného vyhlásenia je potrebné zaslať emailom na adresu
maspramene@gmail.com alebo odniesť osobne na obecný úrad najneskôr do 24.02.2014.

Logo vyberie tím zložený z členov predsedníctva ako aj z odborníkov z oblasti
grafického dizajnu. Autor víťazného loga okrem zviditeľnenia na internetovej stránke,
získa TABLET.

Podľa § 845 Občianskeho zákonníka výhra nie je právne vymáhateľná. Usporiadateľ súťaže Občianske združenie MAS
PRAMENE si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť podmienky súťaže. Informácie o zmenách v súťaži budú zverejnené v
dostatočnom predstihu. Táto súťaž nie je obchodnou verejnou súťažou podľa Obchodného zákonníka.

