OBEC POSTŘEKOV – KULTURNÍ VÝBOR

V E Ř E J N Á

S O U T Ě Ž

O GRAFICKÝ NÁVRH POHLEDNICE OBCE
Obec Postřekov skrze Kulturní výbor Zastupitelstva obce Postřekov vyhlašuje
veřejnou otevřenou jednokolovou soutěž na vytvoření grafického návrhu nové
pohlednice obce.
Veřejná soutěž je vyhlášena zveřejněním této výzvy na internetových
stránkách obce www.obecpostrekov.cz a na úřední desce obce.
Předmět soutěže: Vytvoření grafického návrhu (ne fotografie) přední strany
pohlednice obce Postřekov.
Účastníci soutěže: Široká veřejnost (fyzické osoby) ve věku od 15 let
(studenti od 15 do 18 let s podmínkou uvedení zákonného zástupce a s jeho
podpisem nebo v zastoupení školou či jinou organizací). Účastnit soutěže se
nesmí osoby, které se bezprostředně účastnily na vypracování soutěžních
podmínek a členů poroty.
Podmínky soutěže:
1. Obsah návrhu:
§ Řádně vyplněná přihláška (ke stažení na stránkách obce
nebo na vyžádání), která bude doručena na adresu obce
Postřekov v neprůhledné menší zalepené obálce, která bude
vložena do větší obálky s návrhem.
§ Grafický
návrh
na
formátu
A4
v základním
barevném/černobílém formátu jako kresba/malba na
tvrdém papíře.
2. Odevzdání návrhu:
§ V zalepené neprůhledné obálce označené nápisem „Soutěž o
grafický návrh pohlednice, NEOTEVÍRAT“
§ Doručení (osobně, či v listinné podobě) na adresu:
Obec Postřekov
Postřekov 270
345 35 Postřekov
3. Každý účastník může podat jen jeden soutěžní návrh.
4. Ke každému návrhu soutěžící musí připojit krátkou písemnou
informaci o tom, co chtěl svou prací vyjádřit.
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Východiska pro návrh:
§

§
§

Ideový návrh: Návrh by měl co nejvíce reprezentovat obec Postřekov
široké veřejnosti a turistům. Měl by na něm být zachycen nějaký
tradiční motiv obce, který obec jednoznačně identifikuje. Počet motivů
není omezen.
Grafická úprava: libovolná (kresba, malba, …). Krom fotografie.
Barevnost: barevná nebo černobílá.

Základní termíny soutěže:
§
§
§
§
§

Veřejné vyhlášení soutěže:
Lhůta pro odevzdání návrhů:
Hodnocení návrhů:
Oznámení o vyhlášení výsledků soutěže:
Předání odměny:

9. 5. 2019
28. 6. 2019 do 12:00
29. 6. – 3. 7. 2019
nejpozději do 10. 7. 2019
27. 7. 2019

Hodnocení:
§

§
§

Soutěží návrhy posoudí a vyhodnotí hodnotící komise složená z členů
Kulturního výboru Zastupitelstva obce Postřekov, starosty obce a
jednoho přizvaného účastníka.
Posuzovány budou pouze návrhy splňující požadavky v zadání.
Ohodnoceny budou ty návrhy, které se umístí na prvních 3 místech:
o 1. místo: 3.000,-Kč,
o 2. a 3. místo: věcná odměna.

Všeobecné podmínky:
§

§

§

Grafické návrhy zaslané do soutěže se autorům nevrací a účastníci
dávají svou účastí souhlas s ponecháním a archivací poskytnutých
grafických návrhů u zadavatele a s následnou prezentací návrhů ve
vestibulu obecního úřadu Postřekov či propagačních materiálech obce,
nebo s jinou formou využití návrhů.
Účastníci soutěže nemají právo na úhradu žádných nákladů spojených
s jejich účastí, a to ani v případě zrušení soutěže. Veškeré náklady, které
vznikly soutěžícím v souvislosti s účastí v soutěži, nese tento soutěžící.
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo nevyhlásit žádnou z prací za vítěznou.
Proti rozhodnutí vyhlašovatele není možnost se odvolat.
V Postřekově 9. května 2019
Petr Anderle

Jiří Knížek

starosta, Obec Postřekov

předseda, Kulturní výbor ZO
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