ЦЕНТЪР ЗА НАСЪРЧАВАНЕ НА ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВОТО
ОРГАНИЗИРА

КОНКУРС ЗА

ЛОГО

1. УЧАСТНИЦИ
В конкурса могат да участват всички настоящи студенти и докторанти в Лесотехнически
унивеситет- София, индивидуално или групово с неограничен брой предложения/проекти.

2. ЦЕЛИ НА КОНКУРСА
Поради активното си участие в развитието на Лесотехнически университет през
последните години, настъпи момента да се открои и обособи ясно неговото място като
динамично звено подпомагащо иновативните идеи и инициативи. Целта на конкурса е
създаване на лого за Центъра за насърчаване на предприемачеството към
Лесотехнически университет. Основен елемент в идентифицирането на всяка
институция/органзация е логото, графичен знак изполван за ясно визуално представяне и
поставянн върху документи, проекти и рекламни материали.

3. НАГРАДИ
1. Първо място –таблет – 1бр.
2. Две поощрителни награди – нетбук

4. ЖУРИ
Предстои да бъде сформирано

5. КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА
Всички регистрирани проекти трябва да бъдат създадени специално за конкурса.
Важно е участниците да пазят в тайна и да не публикуват/ да не са публикували
техните проекти преди обявяването на крайните резултати.
Журито ще поощри иновативите идеи, ако те са ясно представени и приложими.
Изисквания към логото:

- може да бъде текст или графичен знак, или комбинация от двете;
- може да бъде цветно или черно-бяло
- да представя в максимална степен дейностите извършвани от Центъра за насърчане на
предприемачеството;
- да отличава Центъра за насърчане на предприемачеството към Лесотехнически
университет от останалите центрове за насърчване на прдприемачеството;

6.РЕГИСТРАЦИЯ
Всеки проект се регисрира отделно от останалите
При регистрация всеки проект трябва да има :
1. Голяма версия(140-160мм) и малка версия (10мм) на лист 1
2. Кратко обясние на идеята ( описание на проекта) на лист 2
Проекта се регистрира :
1. На хартиен носител в деловодството на Лесотехнически унивеситет(@@
стая) се предоставят:
I. черно-бяла версия на логото;
II. Oписание на проекта;
III.Координати за обратна връзка( e-mail, тел.) с кандидатите, посочени собсвеноръчно
на гърба на едно от долуописаните копия;
IV.- за студенти - копие от първата страница на книжката + копие на страницата със
заверен летен семестър за учебната 2011/2012г.;
- за докторанти – копие от заповедта за зачисляване;
-за групи – за всеки един от групата поотделно ( групите трябва да бъдат съставени
единствено от студенти в Лесотехнически университет).
2. По електронен път на e-mail: konkursi_predpr@abv.bg, като име на
съобщението трябва да бъде входящият номер, издаден в деловдството.
За участие ще се приемат .jpeg, .tif, .pdf, .doc файлове с ниско качество.
Задължителна е само регистрацията хартиен носител, но от победителите ще се
изиска да представят електринен вариант с високо качество ( 1500 x 1500 (150 dpi))

7. КРАЕН СРОК ЗА УЧАСТИЕ

Проекти мога да се регистрират до 15ч. на 20 април 2012г . Проекти не съдржащи
гореописаните документи или регистрирани след посочените дата и час, няма да бъдат
разглеждани.

8.ОБЯВЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ
Окончателните резултати ще бъдат обявени през м.май 2012г.
Решението на журито е окончателно и не подлежи на обсъждане.

9. ПРАВА
С всяка регистрация участника/участниците приемат условията на конкурса.
Регистрираните проекти са оригинални авторски творби, създадени специално за
настоящия конкурс и не включват или засягат права и претенции на трети лица върху
дизайна.
Участващите проекти на трябва да бъдат публикувани от авторите преди представянето
на крайните резултати, в противен случай те губят правото си на участие.
Авторските права за всеки дизайн принадлежат на автора/авторите, които с участието си
в конкурса предоставят правото за първи отказ върху използването на дизайна
комерсиални цели, валиден за 12 месеца след обявяване на крайните резултати на
настоящия конкурс.
Автора/авторите на спечелилият проект в конкурса предоставят всички възможни права
върху дизайна на Центъра за насърчаване на предприемачеството към Лесотехнически
унивеситет – София. Автора на спечелилият проект има право на възнаграждение за
труда си, поради което след предоставяне на необходимите материали получава
гореописаната награда, без да предявява претеции за допълнително или друг вид
възнаграждение,
Всички автори предоставят правото на Центъра за насърчаване на предприемачеството
към Лесотехнически унивеситет – София за представяне на творбите им като част от
изложба и отчет за дейността на Центъра за предприемачество.

10.ВЪПРОСИ
konkursi_predpr@abv.bg или в Центъра за насърчаване на предприемачеството към
Лесотехнически унивеситет – София.

11. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ЦЕНТЪР ЗА
НАСЪРЧАВАНЕ НА ПРЕДПИЕМАЧЕСТВОТО
http://ltu.bg/a/nav/university/university/843

