SIHTASUTUS VARA SPORT KUULUTAB VÄLJA AVALIKU KONKURSI
SIHTASUTUSE LOGO LEIDMISEKS
Konkurss algab 1. novembril 2014 ja lõpeb 1. detsembril 2014 .
1. Üldtingimused
1.1.Konkursi korraldaja on Sihtasutus Vara Sport (edaspidi SA Vara Sport).
1.2.Konkurss on avalik, suunaga Vara valla elanikele, üheetapiline ning võistlustulemuste
väljaselgitamiseni anonüümne. Üks osaleja võib konkursile esitada kuni kaks tööd.
1.3.Võistlustöid hindab SA Vara Sport ja Vara vallavalitsuse esindajatest koosnev viie
kuni seitsmeliikmeline žürii.
1.4.Võidutöö auhinnafond on kokku 100 eurot.
1.5.Konkurss algab 1. novembril ja lõpeb 1. detsembril 2014.
1.6.Konkursi võitnud logo võetakse kasutusele SA Vara Sport sümboolikana koos kõigi
autoriõigustega.
1.7.Konkursi korraldaja jätab endale õiguse muuta logo kavandit koostöös autoriga.
2. Võistlusülesanne
2.1.SA Vara Sport logo peab olema mõistetav nii Eestis kui rahvusvaheliselt.
2.2.Logo peab olema kasutatav värvilisena kui ka mustvalgena; paberil või kangal
trükituna ning veebikeskkonnas.
3. Konkursi läbiviimise kord
3.1.Konkursile esitatud töö peab olema vormistatud korrektselt A4 paberil kahes
eksemplaris, värvilisena ning mustvalgena, mõõtudega 10x10 cm. Soovitatav on välja
tuua logo elementide omavahelised proportsioonid ja asetused.
3.2.Koos tööga tuleb esitada logo iseloomustus ning elementide sümboolika, autoripoolne
nägemus logo sobivusest SA Vara Sport temaatikaga.
3.3.Töö tuleb esitada kinnises A4 ümbrikus, mis on varustatud autori märgusõnaga “SA
Vara Sport Logokonkurss”. Osavõtja anonüümsuse tagamiseks palume osavõtja
isiku- ja kontaktandmed (nimi, telefoninumber, email) lisada töö juurde eraldi lehele.
3.4.Konkursitööd tuleb esitada hiljemalt 1. detsembriks 2014 kell 17:00, postiaadressile
SA Vara Sport, Vara küla, 60426, Tartumaa või Vara Spordihoonesse administraatori
kätte.

3.5.Küsimusi võib esitada SA Vara Spordile kogu konkursi toimumise jooksul,
sport.vara@gmail.com, Katrin Reimand või allan.tsakuhhin@gmail.com, Allan
Tsakuhhin.
4. Konkursitööde hindamine
4.1.Žürii valib konkursi võitja hiljemalt 14. detsembriks 2014 .
4.2.Hinnatakse vastavust reglemendile, kujunduse professionaalsust, kasutatavust,
kaasaegsust ja sobivust SA Vara Sport olemusega.
4.3.Žürii hindab ainult nõuetele vastavaid (peatükk 3 „Konkursi läbiviimise kord“)
konkursitöid. Tööde sümboolika ja sobivuse vastavuse SA Vara Sport temaatikaga
otsustab žürii.
4.4.Konkursi tulemused kuulutatakse välja hiljemalt 16. detsembriks 2014 Vara valla ja
SA Vara Sport kodulehel. Võitjaga võetakse ühendust e-posti või telefoni vahendusel.
5. Konkursitööde kasutamine
5.1.Konkursi võitnud töö kasutamisõigus läheb peale võitja välja selgitamist SA Vara
Sport omandisse. SA Vara Spordil on õigus teha võitjaks tunnistatud kavandis
muudatusi kokkuleppel autoriga. Autor lubab SA Vara Spordil näidata kavandi
kasutamisel autori nime (nt laekunud töödest näituse korraldamiseks). Juhul kui SA
Vara Sport lubab kavandit kasutada kolmandatel isikutel, ei ole SA Vara Sport
kohustatud sellest autorit teavitama. Autoril ei ole õigust anda kavandit kasutamiseks
kolmandatele isikutele.
5.2.Vajadusel on komisjonil õigus auhinnafond erinevate kavandite vahel ümber jaotada.
Sobivate tööde puudumisel on komisjonil õigus auhinda mitte välja anda.
5.3.Vääramatu jõu (force majeure) asjaolude ilmnemisel on korraldajal ühepoolne õigus
katkestada konkurss ning jätta auhinnad välja kuulutamata.

