Mestská informačná kancelária Poprad, Námestie sv. Egídia 43/86,058 01 Poprad,
Tel. č.: + 421 (0)52/ 16 186, E-mail: riaditel@visitpoprad.sk
IČO: 42 381 193, DIČ: 2024097372, IČ DPH SK 2024097372

MIK Poprad vyhlasuje SÚŤAŽ:
NÁVRH LOGA VisitPoprad.sk
Realizácia súťaže: od 5.11.2019 do 5.12.2019
Vyhodnotenie súťaže prebehne do 15.12.2019 a výsledky súťaže budú uverejnené
na stránke www.VisitPoprad.sk najneskôr do 20.12.2019
Súťaže sa môžu zúčastniť študenti a pedagógovia v odbore grafika, dizajn,
architektúra, prípadne odborníci z praxe v uvedených odvetviach.
Odmena pre víťazné logo: 1000,- €
Požiadavky na dizajn destinačného loga mesta Poprad
1. Základené tézy na grafické spracovanie:
I. Poprad – jednotné mesto 6 mestských častí
Mesto Poprad tvorí 6 mestských častí, z ktorých každá mala svoj osobitý historický vývoj a význam.
Jednotlivé mestské časti majú vlastné erby, v rámci ktorých sa vyskytujú farby:
biela, modrá červená a žltá (zlatá)
II. Poprad – ako destinácia
– mesto pohybu, športu a relaxu medzi horami (aquapark, sieť cyklotrás, športové zariadenia...)
– mesto kultúry pod Tatrami (celoročne pestrý a bohatý kultúrny program)
– mesto chutí a spoznávania (gastronomické podujatia a prevádzky a historické pamiatky a
kultúrne inštutúcie – galéria, múzeum...)
Do loga je vhodné zakomponovať obidva významové celky (I.+II.).
2. Nápis
!!! Súčasťou loga musí byť nápis VisitPoprad.sk !!! (resp. visitPOPRAD.sk, VISITPOPRAD.sk a
obdobné varianty)
3. Farebnosť
Pri koncepte loga je potrebné vychádzať z farieb erbu mesta - biela, modrá červená; logo je
vhodné koncipovať tak, aby bolo možné ho používať aj v prevedení čiernobielom resp. v odtieňoch
sivej.
FORMA NÁVRHU
Súťažný návrh musí byť odoslaný v digitálnej forme vo formáte (JPG, PNG, PDF) v minimálnom
rozlíšení 300 dpi. Súčasťou návrhu loga musí byť jeho krátky vysvetľujúci popis
a zdôvodnenie daného návrhu.
V texte e-mailu uvedie účastník svoje celé meno a kontaktné údaje: e-mailovú adresu a
telefónne číslo.
Každý z prihlásených subjektov môže do súťaže predložiť najviac dva kompletné návrhy.
Zaslaním návrhu súťažiaci akceptuje podrobné pravidlá súťaže, ktoré sú uverejnené na stránke
https://www.visitpoprad.sk/2019/11/04/sutaz-navrh-loga-visitpoprad-sk/

