Střední průmyslová škola Edvarda Beneše
a obchodní akademie Břeclav, příspěvková organizace
Sídlo: nábř. Komenského 1, PSČ 690 25 Břeclav
tel. 519 326 505, fax. 519 321 269, e-mail: skola@spsbv.cz, web: www.spsbv.cz

SOUTĚŽ O NOVÉ LOGO
Ředitel Střední průmyslové školy Edvarda Beneše a obchodní akademie Břeclav, příspěvková
organizace vyhlašuje soutěž na nové logo školy. Soutěž je otevřena všem žákům a
zaměstnancům školy. Termín odevzdání je 30. 9. 2021.
Předmětem soutěže je návrh celkového konceptu, loga/logotypu a dalších prvků jednotného
vizuálního stylu. Nový jednotný vizuální styl nahradí stávající různé podoby grafické prezentace
školy s důrazem na komunikaci směrem k veřejnosti. Od nové jednotné vizuální identity očekáváme
originalitu, jednoduchost, výstižnost, nezaměnitelnost a vizuální čitelnost.
Podmínky soutěže
•
•
•
•
•
•

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo soutěž v kterémkoliv okamžiku zrušit. Vyhlašovatel si
vyhrazuje právo soutěž ukončit bez určení vítěze soutěže.
Soutěž je určena žákům a zaměstnancům školy a bude probíhat v jednom soutěžním kole.
Přihlásit se může neomezený počet soutěžících.
Vítěz soutěže dostane zakázku na zpracování grafického manuálu.
Každý soutěžící může podat maximálně dva návrhy.
Návrhy musí být předložené fyzicky vytištěné na formátu A4, současně
v elektronické podobě.
Do soutěže se odevzdává návrh nového loga, jeho použití na sociálních sítích, vizitka a plakát.
Pokud soutěžící předloží další varianty návrhu, rozpracování detailů či jiné materiály, nebude
k nim při hodnocení přihlíženo.

Odměny
•
•

Odměna za 1. místo 5 000 Kč, za 2. místo 2 000 Kč, za 3. místo 1 000 Kč.
Odměna za zpracování kompletního grafického manuálu po dohodě.

Termíny
•
•

Termín pro odevzdání návrhů je: 30. 9. 2021
Soutěžní práce odevzdá soutěžící v zalepené obálce označené "Soutěž-logo" + jméno, příjmení
a třída nebo příslušnost k organizaci u ZŘ SPŠ Mgr. Jiřího Měchury.

Porota
•

Porota bude složena z vedení školy a odborníků na grafiku a design

V Břeclavi dne 7. 9. 2021

_____________________
ředitel školy
Mgr. Jiří Uher
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