Príloha č. 1
PRIHLÁŠKA DO SÚŤAŽE
Meno:
Priezvisko:
Adresa:
Telefónne číslo:
Email:
Dátum narodenia:
Názov inštitúcie (nepovinné):
Adresa Inštitúcie (nepovinné):
Počet prihlásených návrhov na logo Fondu: 1 – 2 – 3

Prehlasujem, že sa týmto záväzne prihlasujem do súťaže s názvom „Grafický návrh loga Fondu na
podporu umenia (skratka „FPU“) a tvorba dizajn manuálu“.
Súhlasím s použitím vyššie uvedených údajov pre účely spracovania a evidencie Fondu na podporu
umenia v súlade so Zákonom na ochranu osobných údajov a čestne prehlasujem, že tieto údaje sú
pravdivé.
Miesto:
Dátum:

Podpis

Príloha č. 2
ČESTNÉ VYHLÁSENIA
Podpísaný/á ........................................................................, nar. ...............................................,
trvale bytom ...............................................................................................................................,
týmto prehlasujem, že pokiaľ môj návrh loga v súťaži s názvom „Grafický návrh loga Fondu na
podporu umenia (skratka „FPU“) a tvorba dizajn manuálu“ zvíťazí, mám oprávnenie na uzatvorenie
zmluvy o dielo na vypracovanie kompletného dizajn manuálu. Zároveň čestne prehlasujem, že som
doposiaľ preukázateľne zrealizoval/a minimálne dva grafické návrhy loga vrátane dizajn manuálu a
som schopný/á dizajn manuál vytvoriť na profesionálnej úrovni v harmonograme stanovenom
v zmluve medzi mnou a vyhlasovateľom súťaže.
Miesto:
Dátum:

Podpis

Príloha č. 3
VZOROVÉ OBSAHY VIZITKY A HLAVIČKOVÉHO PAPIERA
Vizitka :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Logo + úplný názov inštitúcie
Meno a priezvisko,
Pozícia (slovensko-anglická)
Adresa: Fond na podporu umenia, Cukrová 14, Bratislava 811 08
Telefón
Mobil
Email
Webstranka: www.fpu.sk

Hlavičkový papier:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Logo + úplný názov inštitúcie
Adresa: Fond na podporu umenia, Cukrová 14, Bratislava 811 08
Telefón
email
webstránka: www.fpu.sk
Text

Príloha č. 4
RÁMCOVÝ OBSAH DIZAJN MANUÁLU
Víťaz/ka súťaže sa zaviaže vypracovať dizajn manuál loga Fondu na podporu umenia, ktorý bude
rámcovo obsahovať nasledujúce položky (presne špecifikované budú v zmluve medzi Fondom
a autorom/kou):
1. Logo:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.

Základná plnofarebná verzia
Jednofarebná a čiernobiela verzia
Negatívna verzia
Definícia farebnosti
Ochranná zóna
Rozmerový rad
Konštrukcia
Umiestnenie na pozadí
Prídavné texty (slovenské a anglické verzie)
Ukážky niektorých zakázaných variant
Typografia

2. Tlačoviny:
a. Hlavičkový papier (základný a osobný)
b. Obálka
c. Vizitka
d. Tlačová správa
e. Predpisy a zápisnice
f. Pečiatka
3. Interiérový informačný systém (štítky na dverách v priestoroch Fondu)
4. Predbežný návrh layoutu webstránky Fondu (úvodná stránka, podstránka s textom,
podstránka s obrazom, kontakty)

