Veřejná soutěž
vytvoření návrhu loga
Mistrovství Evropy v rýžování zlata 2021
Mistrovství Evropy v rýžování zlata 2021 (dále „ME 2021“) se blíží. Zaslouží si své originální logo a proto
město Zlaté Hory vyhlašuje veřejnou soutěž na vytvoření návrhu loga.
Jedná se o jednokolovou soutěž, do které se mohou přihlásit soutěžící bez omezení věku. Účastnit se
mohou pouze fyzické osoby.
Logo by mělo být jednoduché, originální, srozumitelné, nezaměnitelné a nadčasové. Bude využíváno k
jednotné prezentaci ME 2021, tj. na tiskových materiálech, reklamních a upomínkových předmětech,
vizitkách, webových prezentacích apod.
Logo by mělo sestávat z graﬁckého symbolu a mělo by být doplněno slovy:
European Goldpanning Championships Zlaté Hory 2021
A jak bude soutěž probíhat? Soutěžící odevzdají své návrhy loga jako nehmotný výsledek své činnosti v
papírové formě na formátu A4 v základním barevném a černobílém provedení (negativ – pozitiv).
Soutěžící musí připojit ke každému návrhu krátkou písemnou informaci o tom, co chtěli svou prací
zdůraznit, jaká je symbolika návrhu ve vztahu k akci a sdělit své kontaktní údaje.
Návrhy budou posouzeny hodnotící komisí, která vybere maximálně 5 návrhů vč. pořadí. Autoři
vybraných návrhů, budou povinni své návrhy dopracovat a předložit i v elektronické podobě na
libovolném nosiči, případně e-mailem na gold2021@zlatehory.cz (např. ve formátu PDF). Vybrané
návrhy budou následně předloženy ke schválení Radě města Zlatých Hor. Vítězem soutěže bude ten,
jehož návrh rada města vyhodnotí jako nejlepší.
Pro zajištění objektivity hodnocení budou po celou dobu soutěže, tj. až do konečného rozhodnutí rady
města, návrhy posuzovány jako anonymní. Vyhlášení výsledků soutěže proběhne v prosinci 2020.
Účastníci soutěže budou o výsledku písemně informováni.
Výsledky soutěže budou zveřejněny na webových stránkách a FB města, v měsíčníku Zlatohorsko a
návrhy bude možné zhlédnout na výstavě v městském muzeu.
Návrhy loga mohou soutěžící doručit poštou na adresu: Město Zlaté Hory, Městské informační
centrum, Bezručova 144, 793 76 Zlaté Hory nebo osobně odevzdat v informačním centru
v zalepené obálce s označením „SOUTĚŽ ME 2021 logo - neotvírat“ v termínu do 30. 11. 2020.
Soutěžící, kteří postoupí do druhého kola soutěže, obdrží od vyhlašovatele věcný dar, autorovi
vítězného návrhu pak bude vyplacena odměna ve výši 8 tisíc Kč. Podmínkou poskytnutí odměny je
uzavření licenční smlouvy podle zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právu souvisejícím s
právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon). Touto smlouvou autor vybraného
návrhu postoupí vyhlašovateli výhradní a neomezenou licenci ke všem způsobům užití loga.

