ДА СЪЗДАДЕМ ЛОГОТО НА ПРОЕКТА „TALKSCAPES“ – ПРАВИЛА ЗА КОНКУРЕНЦИЯ

Член 1 ОБЕКТ И ЦЕЛ НА КОНКУРСА
Конкурсът има за цел проектирането и реализацията на официално лого на проекта
TALKSCAPES.Създаденото лого ще се използва във всеки официален документ и
медия от училището координатор - Италия и четирите училища партньори Ръмъния,Полша,Гърция,България.
Логото трябва да се идентифицира и да представя основната концепция на проекта
TALKSCAPES, фокусиран върху европейските пейзажи като „пейзажи от ежедневието“
на местните общности като социокултурни посредници, интеграция и идентичност.
Официалното лого трябва да осигури разпознаване на всеки проектен документ и
отворен образователен ресурс от TALKSCAPES.
Член 2 УЧАСТИЕ
Състезанието е достъпно за всички ученици от петте училища партньори на проекта
TALKSCAPES.Учениците могат да участват индивидуално или групово.
Член 3 КРИТЕРИИ ЗА ПРИЕМАНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЯТА
За оценяване ще бъдат приети само оригинални и непубликувани предложения за лого.
Следователно предложения, които вече са се появили частично или изцяло в предишна
публикация- визуална или графична, и в други информационни носители (ежедневна и
периодична преса, телевизия, интернет и др.), , ще бъдат изключени от Комисията за
лого на проекта TALKSCAPES.
Член 4 УКАЗАНИЯ ЗА ЛОГО
Като се има предвид, че официалното лого трябва да гарантира разпознаване на всички
TALKSCAPES проектни документи и отворен образователен ресурс, предложенията,
разработени от учениците, трябва да са съсредоточени върху три основни теми:
- европейски пейзажи;
- ежедневни сцени на граждански общности;
- пейзажи като "агенти на социално-културното посредничество" на приобщаване и
идентичност.
Логото трябва да е подходящо, да се използва и интегрира добре във всеки официален
документ и медия както на цифрови, така и на аналогови формати.
Логото може да бъде едноцветно или многоцветно. Единственото основно ограничение
за авторите е то да бъде оформено в цялостна композиция.
Очевидно акронимът TALKSCAPES трябва да бъде част от логото, без ограничение за
използвания шрифт.
Член 5 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ЛОГО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Дизайнът на логото трябва да бъде реализиран чрез всякаква визуална / графична
техника и да бъде предоставени от авторите в .svg или в някои от следните формати
.tiff, .jpg, .png .Необходимо е логото да бъде изпратено по електронна поща до местния
учител-референт за всяко училище.Ще е необходимо автора/те на предложението да
представи /ят кратко описание на концепцията на предложеното лого.
На всеки ученик или група ученици ще бъде разрешено да изпрати само едно
предложение за лого.

Член 6 СРОК
Предложенията за лого трябва да бъдат изпратени до 22 ноември 2019 г. до местния
референт Учител за всяко училище.
Член 7 КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА
Считано от 25 -ти ноември 2019 г. предложенията за лого, представени от учениците
преди крайния срок, ще бъдат гласувани от всички ученици и учители от петте
партньорски училища на TALKSCAPES проект, както и от гражданските местни
общности, чрез социалните медии.
По време на първия семинар за управление на проекта по проекта TALKSCAPES, който
ще се проведе във Вилафрати
(Палермо, Италия) на 12 -ти и 13 -ти Декември, лого комисия TALKSCAPES проект,
състоящ се от екипът на проекта и местният координационен екип ще обявят
победителя в конкурса,според следните критерии:
1. Брой харесвания или други подобни гласувания , получени и документирани чрез
социални медии на проекта TALKSCAPES;
2. Оригиналност на логото.
3. Креативност на цялата визуална / графична композиция;
4. Пригодност на предложеното лого към различни документи и медии
Окончателната оценка и изборът най-добро лого предложение ще бъде направен на
базата на решението на Комисията за лого на проекта TALKSCAPES.
Член 8 ИНТЕЛЕКТУАЛНА ЛОГО СОБСТВЕНОСТ
Авторът / ите с най-доброто избрано предложение за лого ще бъде задължен да
предостави безвъзмездно всички интелектуални права за използване на визуалното /
графичното изображение, в полза на TALKSCAPES.

