PATVIRTINTA
Kauno r. Garliavos sporto ir kultūros centro
Direktoriaus
2020-01-21 įsakymu Nr. V1-01

JAUNIMO MUZIKOS FESTIVALIO „MŪZ ‘ON‘AS“ LOGOTIPO KŪRIMO
KONKURSO NUOSTATAI

I SKYRIUS BENDROJI DALIS
1. Kauno r. Garliavos sporto ir kultūros centras (toliau – Konkurso organizatorius) skelbia
Jaunimo muzikos festivalio Mūz‘on‘as, iš dalies finansuojamo Lietuvos kultūros tarybos (toliau
- Festivalis) logotipo sukūrimo konkursą (toliau – Konkursas) logotipui sukurti.
2. Konkurso nugalėtojo logotipas bus patvirtintas Festivalio simboliu ir naudojamas įvairiose
veiklose: reklamuojant, viešinant veiklas ir rezultatus.
3. Konkurso logotipo idėjos autorius(-iai) bus apdovanotas 100,00 Eur (vienu šimtu eurų, 00 ct.)
piniginiu prizu.
4. Asmenys, teikdami Konkursui logotipą, perduoda logotipo naudojimo teises Konkurso
organizatoriui ir patvirtina, kad yra susipažinę su Konkurso nuostatais ir sutinka su jų sąlygomis.
5. Konkurso nuostatai skelbiami Konkurso organizatoriaus tinklalapyje www.garliavosskc.lt ir
Facebook paskyroje.

II SKYRIUS DALYVIAI
6. Konkurse gali dalyvauti visi fiziniai asmenys, pilnamečiai, atsakantys už savo veiksmus LR
įstatymų numatyta tvarka.
III SKYRIUS KONKURSO REIKALAVIMAI IR SĄLYGOS
7. Reikalavimai Logotipui:
7.1. Logotipas turi būti lengvai pritaikomas įvairiose vizualinėse priemonėse;
7.2. Konkursui pateikiama spalvotas (nespalvotas) A4 formato logotipo maketas, kartu pridedant
trumpą jo aprašą (panaudotų spalvų ir/ar objektų simbolinę reikšmę);
7.3. Logotipas gali būti atliktas bet kokia technika (pageidautina suskaitmenintas);
7.4. Logotipas turi būti suprantamas ir originalus. Logotipas neturi pažeisti jokių įstatymų ar
trečiųjų šalių teisių (autorių teisių, patentų, prekių ženklų, nuosavybės ar turtinių teisių, neturi
nusikalsti įstatymams dėl šmeižto, garbės ir orumo pažeidimo, neturi pažeisti privatumo,
viešumo, asmenybės teisių, sutartinių teisių, bet kokio asmens, įstaigos ar kitokio subjekto
teisių);

7.5. Prie siunčiamų darbų pridedamas lydraštis, kuriame nurodoma: dalyvio(-ių) vardas(-ai),
pavardė(-ės), kontaktinis telefonas;
7.6. Logotipo pateikimo Konkursui terminas – iki 2020 m. sausio 30 d.;
7.7. Darbus siųsti el. paštu: info@garliavossc.lt

IV SKYRIUS KOMISIJA
8. Organizacinę ir vertinimo komisiją sudaro Konkurso organizatoriaus sudaryta komisija.

V SKYRIUS VERTINIMAS
9. Vertinant logotipą bus atsižvelgiama į III skyriuje išvardintus reikalavimus.
10. Logotipas neatitinkantis reikalavimų nebus vertinamas.
11. Darbų vertinimas – 2020 m. sausio 31 d.
12. Konkurso nugalėtojas skelbiamas – 2020 m. vasario 3 d.

VI SKYRIUS BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
13. Vertinimo komisijos sprendimai yra neginčijami.
14. Piniginis prizas į pateiktą banko sąskaitą pervedamas per 30 d. d. nuo laimėtojo paskelbimo.
15. Konkursą laimėjęs autorius logotipą Konkurso organizatoriams pateikia JPG, PDF, TIFF ir
vektoriniu formatais.
16. Autorių sutikimu su šiomis sąlygomis laikomas logotipo atsiuntimas į Konkursą.

______________________________

