Obec Nižný Hrušov
Obecný úrad Nižný Hrušov, 094 22 Nižný Hrušov č. 520

Výzva na podávanie návrhu loga a dizajn manuálu Obecnej knižnice Nižný
Hrušov
Zadávateľ:
Obec Nižný Hrušov, Nižný Hrušov 520, 094 22 Nižný Hrušov
Predmet výzvy:
„Grafický návrh loga Obecnej knižnice Nižný Hrušov a tvorba logo manuálu“.
Popis inštitúcie:
Obecná knižnica Nižný Hrušov je kultúrna, informačná a vzdelávacia inštitúcia. Knižnica je
súčasťou národného knižničného systému. Hlavným cieľom OK NH je zabezpečovať slobodný
prístup

k informáciám,

vedeckovýskumných

napomáhať

a vzdelávacích

k uspokojovaniu
potrieb

a podporu

kultúrnych,
celoživotného

informačných,
vzdelávania

a duševného rozvoja. Obecná knižnica Nižný Hrušov plní funkciu obecnej knižnice vo svojej
územnej pôsobnosti a jej hlavnou činnosťou sú činnosti knižníc a archívov.
Účastníci výzvy:
Výzva je určená pre grafických dizajnérov/ky poprípade študentov/ky grafického dizajnu, ktorí
dosiahli v deň podania návrhu vek 18 rokov.
Komisia: (trojčlenná)
Mgr. art. Radoslav Repický, Timotej Mikloš, Dominik Demčák,
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Podmienky:
Tvorca loga nesmie podpísať, ani nijako označiť svoje návrhy grafického návrhu loga Obecnej
knižnice Nižný Hrušov, podľa ktorého by tvorcu bolo možné identifikovať. Každý tvorca môže
do výzvy prihlásiť maximálne tri rozdielne návrhy. Každý návrh grafického návrhu loga Obecnej
knižnice Nižný Hrušov a tvorbu loga manuálu musí obsahovať dve samostatne zalepené
a neprehľadné obálky, ktoré budú vložené do jednej zalepenej obálky bez spiatočnej adresy,
na ktorej bude nápis: „Logo Obecnej knižnice Nižný Hrušov – NEOTVÁRAŤ!“, ktorú je potrebné
doručiť osobne alebo poštou do 29.9.2021 do 15.00 hod. do podateľne Obecného úradu obce
Nižný Hrušov. Adresa: OÚ Nižný Hrušov, Nižný Hrušov 520, 094 22 Nižný Hrušov. Ak návrhy
budú doručené poštou, rozhoduje dátum na poštovej pečiatke.
Jednotlivé obálky musia obsahovať nasledujúce položky:
1. Obálka označená názvom „Návrhy“, ktorá bude obsahovať grafické návrhy loga
(maximálne tri).
Každý z predložených návrhov musí obsahovať tieto komponenty:
a. Písomnú explikáciu grafického riešenia loga (maximálne 1500 znakov)
b. Grafický návrh farebnej a čiernobielej verzie dizajnu loga spoločne na jednom liste formátu
A4
Každý zaslaný návrh musí byť vo všetkých verziách súčasne predložený aj v elektronickej
podobe na CD/DVD alebo na USB flash disku vo formátoch JPG, PDF vo vektorovej grafike.
Účastník výzvy môže v čase predkladania návrhu loga ako nepovinnú časť predložiť aj návrh
aplikácií vizuálneho štýlu, konkrétne:
a. Návrh hlavičkového papiera na formáte A4 (podľa vzorového obsahu uvedeného v prílohe
č. 3)
b. Návrh vizitiek v rozmere 90 x 55 mm z obidvoch strán na jednom liste formátu A4 (podľa
vzorového obsahu uvedeného v prílohe č. 3)
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2. Obálka označená názvom „Autor“, v ktorej budú vložené:
a. Prihláška (príloha č.1)
b. Súhlas so spracovaním osobných údajov (príloha č.2).
Návrhy, ktoré porušia anonymitu, nebudú úplné, alebo nebudú obsahovať všetky povinné
prílohy, budú vyradené.

Kritéria hodnotenia:
1. Originalita, jednoduchosť, zapamätateľnosť, jednoznačnosť – 40 bodov
2. Dokonalosť grafického prejavu, vyrovnanosť grafických prvkov – 30bodov
3. Súlad loga s poslaním a náplňou Obecnej knižnice Nižný Hrušov - 30 bodov
4. Funkčnosť a technické využitie pre všetky aplikácie - 30 bodov

Vyhodnotenie:
Tvorca loga

bude zverejnený 11.10.2021. na webovej stránke obce Nižný Hrušov:

www.niznyhrusov.sk
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Termín:
Kompletné návrhy je potrebné doručiť osobne alebo poštou do 29.9.2021 do 15.00 hod. do
podateľne Obecného úradu obce Nižný Hrušov. Adresa: OÚ Nižný Hrušov, Nižný Hrušov 520,
094 22 Nižný Hrušov. Ak návrhy budú doručené poštou, rozhoduje dátum na poštovej pečiatke.
Ochrana autorských práv
Podaním návrhu účastník výzvy udeľuje zadávateľovi výzvy bezodplatnú, výhradnú licenciu na
použitie návrhu, v rozsahu nevyhnutnom na dosiahnutie účelu tejto výzvy, v územne
neobmedzenom rozsahu a na čas trvania výzvy vrátane archivácie. Organizátor sa zaväzuje
k ochrane autorských práv a vyhlasuje, že nezneužije žiadny zo zaslaných návrhov ani jeho
časť.

Kontakt:
Kontaktná osoba poverená komunikáciou s účastníkmi výzvy:
Ing. Slávka Boguská: obecnakniznica@niznyhrusov.sk
Prílohy:
1. Prihláška
2.

Súhlas so spracovaním osobných údajov

3. Vzorové obsahy vizitky a hlavičkového papiera
4. Rámcový obsah dizajn manuálu
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