Navrhni mikinu a/alebo tričko pre Fakultu sociálnych vied Univerzity sv. Cyrila a Metoda v
Trnave
Víťazný návrh bude použitý na potlač mikín a tričiek prezentujúcich fakultu a stanú sa tak
súčasťou vizuálnej identity fakulty. Používať sa budú na fakultných podujatiach, prezentácii
fakulty a budú určené (nielen) pre študentov.

Pokyny pre registráciu do súťaže:
-

-

-

-

-

-

-

-

Súťaže sa môžu zúčastniť všetci aktuálni a bývalí študenti Fakulty sociálnych vied Univerzity
sv. Cyrila a Metoda v Trnave;
Všetky súťažné návrhy musia byť originálne. Akékoľvek použitie fotografie, kresby, obrázkov
alebo prvkov vytvorených inou osobou, okrem loga Fakulty sociálnych vied, než autorom
návrhu je zakázané a takýto návrh bude diskvalifikovaný;
Dodržujte zásady autorského diela a autorské právo; Aj keď máte licenciu na používanie
nejakého diela, je potrebné pre túto súťaž vytvoriť nové, originálne. Zmena
typu/média/zobrazenia pôvodného diela sa nepovažuje za vytvorenie nového. Napríklad
maľba alebo kresba na základe fotografie od iného autora sa nepovažuje za vašu originálnu
a nemôže sa predkladať;
Každý súťažiaci môže vložiť iba jeden návrh;
Súťažiaci môže kresliť ručne alebo odoslať digitálny návrh. Pričom digitálne návrhy by mali
mať 300dpi, RGB farby a fonty musia byť priložené. Formát súboru je niektorý z nasledovných
- .AI, .JPG, .PDF, .PNG alebo .PSD
Návrh musí obsahovať jednu z nasledujúcich zložiek vo svojom dizajne aby bolo jasne
definované, že sa jedná o Fakultu sociálnych vied:
o FSV /skratka/
o Fakulta sociálnych vied /plný názov/
o Kompletné logo
Všetky súťažné návrhy musia byť odoslané elektronicky prostredníctvom formulára –
FORMULAR najneskôr do 23:59 hodiny posledného dňa, kedy sa uzatvára možnosť
odosielania návrhov;
Porota sa skladá z nasledovných osôb:
o Dekan FSV UCM
o Vedúci katedier FSV UCM
o PR a Brand manažér FSV UCM
o Študenti FSV UCM
o Zamestnanci FSV UCM
Súťažiaci má k dispozícii logo fakulty, typ písma a kód fakultnej farby
o Logo - http://www.fsvucm.sk/13_153/logo-na-stiahnutie
o Font písma – Helvetica
o Farba fakulty - CMYK: 0 54 100 0
Čo sa týka návrhu, je ponechaný na súťažiaceho a jeho kreativitu. Nesmie však porušovať
zákony, dobré mravy, ústavu a etické zásady. Také návrhy budú vylúčené, prípadne posunuté
na prešetrenie zodpovedný orgánom. Je na súťažiacom, ako rozvrhne umiestnenie symbolov,
textu či grafiky a akú farebnosť použije. Zároveň sa ponecháva na rozhodnutí súťažiaceho,
akú farbu zvolí mikiny (či sa rozhodne celo-farebnú vo fakultnej farbe, biely podklad
a podobne).

Odoslaním návrhu udeľuje súťažiaci presun práv vlastníctva na Fakultu sociálnych vied, pričom
zároveň súhlasí, že sa návrh stane majetkom fakulty. Zároveň prehlasuje, že tento návrh je jeho/jej
vlastné pôvodné dielo a že nebola skopírovaná práca niekoho iného pri vytváraní podkladov pre túto
súťaž.
Výherca dáva právo na použitie návrhu na účely pre ktoré vznikol bez nároku na kompenzáciu.
Vrátane súhlasu s použitím jeho/jej mena v rámci komunikačných kanálov pri prezentovaní
výherného návrhu v médiách (vrátane internetu bez limitovania, písanej alebo mailovej komunikácie,
brožúrach, videách, prezentáciách, rádiu, televízii, reklamných plochách a podobne).

Formulár pre pridanie návrhu: http://bit.ly/FSV-sutaz-tricka
/Je potrebné mať vytvorené GOOGLE konto/

Uzávierka súťaže: 31.12.2019

