Όροι συμμετοχής στο διαγωνισμό σχεδιασμού λογότυπου για το έργο
«Προγράμματα Εκμάθησης της Ελληνικής Γλώσσας (ενήλικες)»
1. Ο διαγωνισμός απευθύνεται αποκλειστικά σε φυσικά πρόσωπα.
2. Με τη συμμετοχή/υποβολή πρότασης ο κάθε διαγωνιζόμενος θεωρείται ότι αποδέχεται
χωρίς επιφύλαξη όλους τους όρους του διαγωνισμού.
3. Ο κάθε διαγωνιζόμενος μπορεί να υποβάλει μέχρι δύο προτάσεις.
4. Γενικά χαρακτηριστικά του λογοτύπου:
 Θα πρέπει να έχει σχεδιαστεί σε ελεύθερη τεχνοτροπία και να είναι προϊόν
πρωτότυπης, προσωπικής δημιουργίας.
 Θα πρέπει να έχει ελκυστικό σχεδιασμό και να λαμβάνει υπόψη το περιεχόμενο,
τους στόχους και τους επωφελούμενους του έργου, όπως αυτά περιγράφονται στην
προκήρυξη.
5. Τεχνικά χαρακτηριστικά του λογοτύπου:
 Τα προτεινόμενα λογότυπα θα πρέπει να παραδοθούν σε ψηφιακή μορφή:
 Το ψηφιακό αρχείο θα πρέπει να έχει Ανάλυση 300dpi, να είναι σε CMYK Colour
Mode και σε μορφοποίηση .pdf.
 Απαραίτητα θα πρέπει να επισυνάπτεται και ένα .jpg αρχείο για διαδικτυακή χρήση.
 Το λογότυπο θα πρέπει να μπορεί να υπόκειται σε σμίκρυνση/ μεγέθυνση χωρίς να
χάνει την ευκρίνεια του.
6. Οι διαγωνιζόμενοι μπορούν να ενσωματώσουν στην πρόταση τους το σύνθημα του έργου
που είναι «I Learn Greek. I help myself.». Η ενσωμάτωση του συνθήματος στο λογότυπο δεν
είναι προϋπόθεση.
7. Οι προτάσεις δεν θα πρέπει να παραβιάζουν δικαιώματα τρίτων, συμπεριλαμβανομένων
των λογοτύπων καταχωρημένων εμπορικών ονομασιών. Το λογότυπο δεν πρέπει να είναι ή
να περιέχει εικόνες, φωτογραφίες, πρόσωπα, εμπορικά σήματα διακριτικά γνωρίσματα
φραστικά μηνύματα ή άλλα στοιχεία για τα οποία ο διαγωνιζόμενος δεν έχει άδεια χρήσης
και δεν μπορεί να παραχωρήσει άδεια δημοσίευσης, χρήσης, αναπαραγωγής, έκδοσης και
εκμετάλλευσης.
8. Με την ανακήρυξη των τριών βραβευμένων λογότυπων από το Ινστιτούτο Εργασίας Κύπρου
– ΠΕΟ (ΙΝΕΚ-ΠΕΟ), οι δημιουργοί των νικητήριων λογότυπων, αποποιούνται των
πνευματικών τους δικαιωμάτων και τα λογότυπα θα αποτελούν ιδιοκτησία του ΙΝΕΚ-ΠΕΟ
χωρίς οποιαδήποτε οικονομική απαίτηση, πέραν από το ύψος των χρηματικών βραβείων.
Νοείται ότι τα ονόματα των δημιουργών των νικητήριων λογότυπων θα ανακοινωθούν
επίσημα. Τα δικαιώματα των μη βραβευθέντων προτάσεων παραμένουν στους
δημιουργούς τους.
9. Τα έργα θα αξιολογηθούν από Τριμελή Κριτική Επιτροπή που θα καταρτίσει το Ινστιτούτο
Εργασίας Κύπρου – ΠΕΟ.
10. Οι τρεις πρώτοι νικητές / νικήτριες θα βραβευθούν ως ακολούθως: Πρώτο Βραβείο: €400,
Δεύτερο Βραβείο: €200 και Τρίτο Βραβείο: €100.
11. Τα δέκα πρώτα λογότυπα, θα παρουσιαστούν σε Εκδήλωση που θα διοργανώσει το
Ινστιτούτο στην οποία θα γίνει η παρουσίαση του έργου, καθώς και η Βράβευση των τριών
πρώτων νικητών / νικητριών.
12. Οι προτάσεις θα πρέπει να υποβληθούν με αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος στο
info@inek.org.cy με πλήρη στοιχεία ταυτότητας και επικοινωνίας του διαγωνιζόμενου/ης.
13. Προθεσμία υποβολής προτάσεων: 2 Απριλίου 2019 και ώρα 12.00 το μεσημέρι
ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΟ
ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΥΛΟΥ, ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ
ΕΝΤΑΞΗΣ

