Grafická soutěž pro studenty předmětu
PV257 Projekt z grafického designu
a multimédií v období PODZIM 2020

Vyhlašovatel
Ateliér grafického designu a multimédií a Laboratoř servisních systémů FI MU.

Předmět soutěže
Návrh vizuálního stylu (značky či logotypu, její užití na tiskové a webové materiály)
pro Laboratoř servisních systémů FI MUNI (Laboratoř SES)
i v anglickém znění Laboratory of Service Systems FI MUNI (SESLab)

Podmínky soutěže
Soutěžící osobně prezentují vyhlašovateli soutěžní návrhy splňující požadavky zadání ve čvrtek
10. 12. 2020 ve 12.00 hod. Soutěžící prezentováním svých návrhů dávají najevo souhlas
s podmínkami soutěže a s bezúplatným vystavením soutěžních prací a jejich následným
publikováním. Vyhlašovatel se zavazuje k ochraně autorských práv a prohlašuje,
že nezneužije žádný ze soutěžních návrhů, ani jeho části. Vyhlašovatel si zároveň vyhrazuje
právo nezvolit žádný prezentovaný návrh za vítězný.

Předmět soutěžní prezentace grafických návrhů
Alespoň jeden návrh vizuálního stylu Laboratoře servisních systémů, zkratky laboratoře
a anglické verze značky či logotypu. Součástí prezentace bude grafické zpracování těchto
materiálů: vizitka, formáty pro sociální media a web (Umbraco).

Vyhodnocení a Vyhlášení výsledků soutěže
Vyhodnocení prvního kola soutěže proběhne do 31. 12. 2020. Po vyhodnocení soutěže může
vyhlašovatel podle potřeby stanovit soutěžícím ještě další písemné požadavky na rozpracování
soutěžního návrhu. Vyhlašovatel na základě vyhodnocení komise vyhlásí vítěze soutěže.
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo nevyhlásit žádnou z prací jako vítěznou. Rozhodnutí
vyhlašovatele je konečné a nelze se proti němu odvolat. Všem soutěžícím budou nejpozději
do 31. 12. 2020 písemně oznámeny výsledky soutěže.

povinnost vítěze soutěže
Náklady, které vznikly soutěžícímu v souvislosti s účastí v soutěži, nese tento soutěžící.
Vítěz soutěže obdrží odměnu ve výši 3000 Kč. V rámci této odměny vítěz soutěže
dopracuje grafický návrh Powerpointové prezentace, šablonu vědeckého posteru
formátu A0 v programu LaTeX a webové formáty vizuálního stylu potřebné pro webové
stránky Laboratoře vytvořené v Umbracu. Termín pro předání díla a jeho přesná specifikace
bude stanovena po vzájemné dohodě.
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