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RADVILIŠKIO MIESTO 455 METŲ JUBILIEJAUS
LOGOTIPO KONKURSO NUOSTATAI
I.

BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Radviliškio miesto 455 metų jubiliejaus (toliau – Jubiliejaus) logotipo konkurso (toliau –
Konkursas) nuostatai reglamentuoja logotipo tikslus, sąlygas, kriterijus, vertinimą, atranką, autoriaus teises
ir atsakomybę, apdovanojimą.
2. Konkurso tikslas – išrinkti Jubiliejaus logotipą.
3. Šiuose nuostatuose vartojamos svarbiausios sąvokos:
3.1. logotipas – grafinis ženklas, skirtas Radviliškio miesto jubiliejinių 455 metų minėjimui;
3.2. dalyvis – logotipo konkurse dalyvaujantis asmuo, įstaiga, įmonė, organizacija;
3.3. komisija – asmenų grupė, kuriai pavesta įvertinti logotipo projektus ir išrinkti laimėtoją;
3.4. Konkurso organizatorius – Radviliškio rajono savivaldybės administracijos Radviliškio
miesto seniūnija, toliau – Radviliškio miesto seniūnija.
4. Konkursas susideda iš 5 etapų:
4.1. logotipo konkurso nuostatų paskelbimas – iki 2021 m. lapkričio 10 d.;
4.2. dalyvių registracija ir logotipo projektų pateikimas – iki 2021 m. gruodžio 10 d. 15.45 val.;
4.3. komisijai pateiktų logotipo projektų vertinimas ir jų atranka – iki 2021 m. gruodžio 17 d.;
4.4. laimėtojo paskelbimas ir logotipo paviešinimas iki 2021 m. gruodžio 23 d.;
4.5. laimėtojo apdovanojimas – 2021 m. gruodžio 31 d. 12 val., Aušros a., Radviliškio m.
II.

KONKURSO SĄLYGOS

5. Logotipas turi būti originalus ir tik dalyvio sukurtas kūrinys. Logotipas neturi pažeisti jokių
įstatymų, visuomenės tvarkos arba trečiųjų šalių autorių teisių.
6. Logotipas negali kurstyti religinės, etinės, rasinės, tautinės ar moralinės nesantaikos.
7. Konkursui pateikti logotipai, kurie pažeidžia trečiųjų šalių autorių teises (autorių teises,
patentus, prekių ženklus, nuosavybės ar turtines teises, nusikalsta įstatymams dėl šmeižto, garbės ir orumo,
pažeidžia privatumo, viešumo, asmenybės teises, sutartines teises, bet kokio asmens, įstaigos ar kitokio
subjekto teises), visuomenės tvarką, kitus įstatymus, vertinami nebus. Jei tai išaiškėja po laimėtojo
paskelbimo, laimėjęs dalyvis privalo grąžinti prizą, o laimėtoju skelbiamas kitas dalyvis.
8. Logotipas turi būti sukurtas būtent šiam Konkursui, jis negali būti publikuotas kur nors
anksčiau.
9. Logotipas turi būti informatyvus, aiškus ir įsimenamas.
10. Logotipe privalo būti žodis „Radviliškis“ ir skaičius „455“. Privalumas – skaičiaus „455“
transformacija į būsimus Jubiliejus (pvz. „456“ ar „460“ ir pan.).
11. Logotipe gali būti panaudoti Radviliškio miestui būdingi simboliai.
12. Logotipas gali būti pateikiamas – spalvotas ir nespalvotas.
13. Logotipas turi būti pateiktas EPS ar CDR formatu ir PDF, JPEG, PNG formatais.
14. Kartu su logotipu turi būti pateiktas trumpas idėjos aprašymas.

15. Logotipas taps Jubiliejaus elementu, todėl turi būti tinkamas naudoti firminiuose blankuose,
reklaminėje medžiagoje, elektroninėje erdvėje ir pan.
III.

LOGOTIPO
PROJEKTŲ
APDOVANOJIMAS

PATEIKIMAS,

VERTINIMAS,

ATRANKA

IR

16. Kiekvienas dalyvis gali pateikti ne daugiau kaip 5 skirtingus logotipo projektų variantus.
Skirtingais variantais laikomi iš pažiūros skirtingi logotipai.
17. Dalyviai Konkursui turi pateikti:
Logotipo projekto (-ų) variantą (-us) EPS ar CDR formatu ir PDF, JPEG, PNG formatais;
17.1. Trumpą idėjos aprašymą;
17.2. Dalyvio rekvizitus: pavadinimą arba vardą, pavardę, adresą, telefoną, el. pašto adresą.
18. Dalyviai logotipus gali pateikti šiais būdais:
18.1. el. paštu radv.seniunija@radviliskis.lt (laiško temos skiltyje nurodama: „Radviliškio miesto
455 metų jubiliejaus logotipo konkursui“);
18.2. paštu (ant voko nurodoma: „Radviliškio miesto 455 metų jubiliejaus logotipo konkursui“),
Gedimino g. 8, LT-82174, Radviliškis), pateikiant CD, DVD ar USB laikmenoje;
18.3. perduotas tiesiogiai užklijuotame voke, adresu: Radviliškio rajono savivaldybės
administracijos Radviliškio miesto seniūnija, Gedimino g. 8, LT 82174, Radviliškio m., (ant voko
nurodoma: „Radviliškio miesto 455 metų jubiliejaus logotipo konkursui“), pateikiant CD, DVD ar USB
laikmenoje.
19. Logotipo projekto (-ų) variantą (-us) reikia pateikti iki 2021 m. gruodžio 10 d. 15.45 val.
Praleidus nurodytą pateikimo terminą logotipo projektai nebus vertinami ir bus atmesti kaip neatitinkantys
Konkurso nuostatų reikalavimų.
20. Konkurso organizatorius neprisiima atsakomybės, jei logotipas nepasiekė jo dėl paprasto ar
elektroninio pašto klaidos, techninių nesklandumų arba jei elektroniniu formatu pateikta informacija
neprieinama dėl elektroninio dokumento klaidos.
21. Logotipo projektus vertins ir geriausią logotipo projektą išrinks Radviliškio miesto seniūno
sudaryta komisija (Komisijos vertinimo lentelė. Priedas Nr. 1).
22. Konkurso laimėtojui atiteks 500 (penkių šimtų) Eur piniginis prizas.
23. Visi Konkursui pateikti logotipų projektai bus viešai publikuojami Radviliškio miesto
seniūnijos „Facebook“ paskyroje.
24. Komisijos išrinktas konkurso laimėtojas iki 2021 m. gruodžio 23 d., bus paskelbtas
Radviliškio rajono savivaldybės interneto svetainėje www.radviliskis.lt, Radviliškio miesto seniūnijos
„Facebook“ paskyroje, žiniasklaidoje.
25. Komisijos išrinktas konkurso laimėtojas bus apdovanotas 2021 m. gruodžio 31 d. 12 val.,
Aušros a., Radviliškio m., planuojamo renginio metu.
26. Konkurso dalyvis apie laimėjimą bus informuotas asmeniškai el. paštu ar telefonu.
27. Taip pat specialiuoju prizu bus apdovanotas daugiausiai „Like“ surinkęs logotipo projektas.
28. Komisija, vertindama logotipų projektus, atsižvelgs į šiuos kriterijus:
28.1. atitikimas Konkurso nuostatų 17 punkto reikalavimams;
28.2. paprastumas, aiškumas – logotipas gerai įsimenamas, neperkrautas informacijos;
28.3. panaudotas žodis „Radviliškis“ ir skaičius „455“. Privalumas – skaičiaus „455“
transformacija į būsimus Jubiliejus (pvz. „456“ ar „460“ ir pan.);
28.4. panaudoti Radviliškio miestui būdingi simboliai;
28.5. originalumas, išskirtinumas – logotipas vienetinis, pagrįsta idėja, tinkamas spalvų, formų,
dydžių pasirinkimas, vizualiai patrauklus;

28.6. universalumas – logotipas lengvai pritaikomas skirtingoms priemonėms ir skirtingoms
technologijoms; grafinis vaizdas nekinta sumažinus / padidinus logotipą, pakeitus spalvas.
28.7. Komisijos nario subjektyvus vertinimas.
IV.

AUTORIAUS TEISĖS IR ATSAKOMYBĖ

29. Konkurso laimėtojas pasirašo sutartį su Radviliškio miesto seniūnija. Logotipas tampa
Radviliškio miesto seniūnijos nuosavybe. Šia sutartimi Konkurso laimėtojas įsipareigoja neatšaukiamai ir
visam laikui be jokios kompensacijos suteikti teisę Radviliškio miesto seniūnijai visą pateiktą kūrinį ar bet
kurią jo dalį naudoti bet kokiu būdu ir be jokių apribojimų, jį reprodukuoti, gaminti išvestinius produktus,
keisti, platinti, perduoti, skelbti, licencijuoti bet kokiomis priemonėmis.
30. Konkurso organizatorius pagal poreikį pasilieka teisę iš Konkurso laimėtojo reikalauti
logotipo projekto patikslinimo.
31. Konkurso organizatorius neprisiima atsakomybės už autorių teisių pažeidimus. Klausimai ir
sprendimai, susiję su autorių teisių pažeidimais, yra dalyvio atsakomybė.
V.

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

32. Konkurso dalyviai, registruodamiesi Konkurse, patvirtina, kad sutinka, kad jų duomenys
(pavadinimas arba vardas, pavardė) būtų viešai skelbiami Radviliškio rajono savivaldybės interneto
svetainėje www.radviliskis.lt, Radviliškio miesto seniūnijos „Facebook“ paskyroje ir dėl to jie neturės jokių
pretenzijų Organizatoriaus atžvilgiu nei Konkurso metu, nei po jo pabaigos.
33. Asmenys, dalyvaujantys Konkurse, patvirtina, kad yra susipažinę su jo nuostatais ir sutinka
su sąlygomis.
34. Konkurso Komisijos sprendimas yra galutinis ir neskundžiamas.
35. Nuostatuose nepaminėti atvejai priklausys nuo Konkurso organizatoriaus sprendimo.
36. Konkurso organizatorius pasilieka teisę keisti Konkurso sąlygas ir apie tai informuoti
Radviliškio rajono savivaldybės interneto svetainėje www.radviliskis.lt.
37. Dalyviams logotipo kūrimo ir dalyvavimo konkurse išlaidos neatlyginamos.

