PATVIRTINTA
Joniškio „Aušros“ gimnazijos
direktoriaus 2019 m. sausio 11 d. įsakymu Nr. V-15

JONIŠKIO „AUŠROS“ GIMNAZIJOS 100-MEČIO LOGOTIPO KŪRIMO
NUOSTATAI

I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Joniškio „Aušros” gimnazija skelbia konkursą mokyklos, 2019-ais mininčios 100-metį,
logotipui sukurti.
2. Konkurso tikslas - išrinkti tinkamiausią Joniškio „Aušros“ gimnazijos mokyklos 100-mečio
logotipą, kuris bus naudojamas oficialiuose dokumentuose.
3. Teikdami 100-mečio logotipo pasiūlymus, asmenys patvirtina, kad yra susipažinę su
konkurso nuostatais ir sutinka su jų sąlygomis.
4. Geriausio 100-mečio logotipo autoriui/iams bus skiriamos atminimo dovanėlės.
5. Informacija apie konkursą ir konkurso nuostatai skelbiami Gimnazijos svetainės tinklapyje
www.joniskiogimnazija.lt, feisbuko paskyroje https://www.facebook.com/joniskio.ausrosg/ .
II. KONKURSO SĄLYGOS
6. 100-mečio logotipo kūrimo konkurse turi teisę dalyvauti I-IV kl. gimnazijos mokiniai, buvę
gimnazijos mokiniai bei mokytojai (toliau - konkurso dalyviai).
7. Reikalavimai logotipui:
7.1. Logotipas turi atitikti konkurso temą - „100-mečio gimnazijos logotipas“, gimnazijos, kuri
yra šiuolaikiška, besimokanti, atvira naujovėms.
7.2. 100-mečio logotipas turi būti originalus, konkurso dalyvio sukurtas kūrinys; jis negali
pažeisti įstatymų ar trečiųjų šalių teisių, pavyzdžiui, jis negali pažeisti jokių autorių teisių,
patentų, prekių ženklų, verslo paslapčių ar kitokių nuosavybės ar turtinių teisių, negali
pažeisti įstatymų dėl šmeižto, garbės ir orumo, negali pažeisti privatumo, viešumo,
asmenybės teisių, sutartinių teisių, bet kokio asmens, įstaigos ar kitokio subjekto teisių.
7.3. Sukurtas logotipas negali būti publikuotas anksčiau ir turi būti konkurso dalyvio sukurtas
būtent šiam gimnazijos konkursui.
7.5. 100-mečio logotipo spalvinis eskizas gali būti pateiktas popieriniu A4 formatu arba šiais
elektroniniais formatais: .jpg, .pdf, .png, .tiff.
7.6. Pristatant 100-mečio logotipą pageidautina pateikti trumpą sukurto logotipo aprašą apie
eskize naudotų spalvų ir objektų simbolinę reikšmę.
8. Vieno konkurso dalyvio pristatomų idėjų skaičius neribojamas.
9. Logotipo(-ų) eskizus galima pateikti šiais būdais:
9.1. Spalvinius eskizus atnešti IT mokytojams į 304, 205 kabinetus.
9.2. Jei darbas sukurtas elektroniniu formatu, atsiųsti mokytojams el. p.:
linakarkliuviene@gmail.com, motiejuitis@gmail.com
10. Konkurso dalyviai, pateikdami 100-mečio logotipą, privalo nurodyti: vardą, pavardę,
klasę (mokinys), baigimo metus (buvęs mokinys).

10.1. Laimėjusio 100-mečio logotipo aprašymas bei laimėtojo vardas ir pavardė bus
skelbiami viešai.
11. 100-mečio logotipų spalvinius popierinius arba elektroniniu formatu atliktus eskizus
reikia pateikti Konkursui iki 2019 m. vasario 15 d.
III. 100-MEČIO LOGOTIPO VERTINIMAS IR ATRANKA
12. Gimnazijos laimėtoją išrinks sudaryta mokyklos vertinimo komisija ne mažiau kaip iš 3
narių.
13. Komisija vadovausis šiais vertinimo kriterijais:
13.1. Vizualinis patrauklumas;
13.2. Tinkamumas - kaip pateiktas logotipas siejasi su mokyklos kontekstu;
13.3. Kūrybiškumas, originalumas ir autentiškumas - kūrybinis sprendimas, originalumas
ir unikalumas;
13.4. Bendras logotipo pritaikomumas - ar lengvai grafinis vaizdas pritaikomas skirtingose
vizualinėse priemonėse ir skirtingomis technologijomis; grafinio vaizdo skaitomumas; ar
grafinis vaizdas išlaiko patrauklumą pateikus nespalvotą logotipo sprendimą ir ar sumažintas
grafinis vaizdas išlaiko pagrindinius atpažįstamumo bruožus.
14. Visi konkursui pateikti eskizai bus įkelti į internetinį mokyklos puslapį
www.joniskiogimnazija.lt bei feisbuko https://www.facebook.com/joniskio.ausrosg/ paskyrą,
kurioje iki 2019 m. vasario 24 d. lankytojai galės peržiūrėti ir įvertinti pateiktus 100-mečio
logotipus.
15. Komisija pagal 13 punkte nurodytus kriterijus iš pasiūlytų eskizų iki 2019 m. vasario 28 d.
atrinks vieną Logotipą, kuris bus panaudotas kaip Gimnazijos šventinis 100-ečio logotipas.
16. Logotipo autorius/ iai apie laimėjimą bus informuotas/ i asmeniškai.
17. 2019 m. kovo 1 d. išrinktas logotipas bus paskelbtas internetiniame mokyklos puslapyje,
feisbuko paskyroje.
IV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
18. Konkurso organizatorius neprisiima atsakomybės už šiuos atvejus: Logotipo eskizas
nepasiekė Konkurso organizatoriaus elektroninio pašto dėl klaidos ar techninių
nesklandumų; elektroninė informacija negali būti iššifruota/atidaryta dėl el. dokumento
klaidos.
19. Konkurso nugalėtojas bus apdovanotas prizu.
20. Konkurso rezultatai bus skelbiami Gimnazijos tinklalapyje www.joniskiogimnazija.lt ,
feisbuko paskyroje https://www.facebook.com/joniskio.ausrosg/ .
21. Bet kokie šiuose nuostatuose nepaminėti atvejai priklausys nuo Konkurso
organizatoriaus sprendimo.
22.
Konkurso
organizatorius
pasilieka
teisę
keisti
sąlygas.
_______________________________

