VIRTAIN SEURA RY
Virtain Seura ry järjestää kaikille avoimen suunnittelukilpailun, jonka tarkoituksena on

tuottaa yhdistykselle graafinen tunnus (logo).

KILPAILUN SÄÄNNÖT
Kilpailun järjestäjä:
Kilpailun järjestää Virtain Seura ry, joka on virtolainen kotiseutuyhdistys.

Logon käyttötarkoitus ja esittämisympäristöt:
Logo tulee toimimaan Virtain Seura ry:n visuaalisena tunnisteena ja imagon luojana. Sitä käyte‐
tään yhdistyksen asiakirjoissa, kotisivuilla, lehti‐ilmoituksissa, muussa sähköisessä ja paperiviestin‐
nässä sekä muissa mahdollisissa tuotteissa, kuten esim. korteissa, yhdistyksen julkaisuissa, T‐
paidoissa ja yhdistyksen standaarissa.

Kilpailutöiden arviointiperusteet:
Kilpailutöiden arvioinnissa kiinnitetään huomiota logon selkeyteen, visuaaliseen vaikuttavuuteen,
kiinnostavuuteen, värimaailmaan, tekniseen toimivuuteen sekä sähköisissä että painetuissa käyt‐
töympäristöissä, samoin kuin kykyyn ilmentää kotiseutuyhdistyksen toiminnan luonnetta.
Logo tulee olla helppo toteuttaa niin värillisenä kuin mustavalkoisena. Ehdotuksessa tulee olla mu‐
kana teksti ”Virtain Seura ry”. Logoon tulee lisäksi voida yhdistää vuonna 2010 Virtain Seuran 60‐
vuotisjuhlavuotta osoittava lisäteksti.

Kilpailuaika:
Kilpailu järjestetään ajalla 1.2. ‐31.3.2010. Kilpailutöiden tulee olla perillä Virtain Seura ry:n sihtee‐
rillä viimeistään 31.3.2010.

Kilpailutöiden toimitustapa ja osoite:
Kilpailutyöt tulee toimittaa joko paperille tulostettuna tai muunlaisena paperiversiona (esim. piir‐
ros) A4‐kokoon toteutettuna osoitteella: Virtain Seura ry / Jaana Kallio, Torisevanjärvientie 493,
34800 Virrat.
Kilpailutyöt varustetaan nimimerkillä. Mukaan tulee liittää suljettu kirjekuori, jonka päällä nimi‐
merkki ja sisällä kilpailijan nimi ja yhteystiedot. Kukin kilpailija voi osallistua kilpailuun enintään
kahdella ehdotuksella.

Tekijänoikeus:
Kilpailija vastaa siitä, että hänellä on oikeudet esittämänsä tunnuksen käyttämiseen kilpailutyönä
sekä oikeus edelleen luovuttaa tunnus ja voittajatyön tekijänoikeudet Virtain Seura ry:lle ilman eri
korvausta. Kaikkien muiden kilpailutöiden paitsi voittajatyön osalta tekijänoikeus säilyy tekijällä.
Kilpailun järjestäjällä on kuitenkin oikeus käyttää kilpailuun lähetettyjä kuvia kilpailusta kertovassa
viestinnässä esim. tulosten julkistamisen yhteydessä.

Voittajatyön lunastaminen:
Kilpailun järjestäjä varaa oikeuden tarvittaessa muokata voittanutta logoa siinä esitetyn idean poh‐
jalta. Kilpailun järjestäjä varaa myös oikeuden olla ottamatta käyttöön voittanutta ehdotusta.
Kilpailutyöt palautetaan, mikäli ehdotuksen mukana on riittävän suuri ja riittävillä postimerkeillä
varustettu kirjekuori. Muutoin töitä säilytetään kolme kuukautta.

Kilpailun tuomaristo:
Tuomariston muodostavat Pekka Jussila, Liisa Saikkonen, Anssi Nokelainen ja Pauli Kankainen.

Tulosten julkistaminen:
Kilpailun tulos julkistetaan 30.4.2010. Tuloksista tiedotetaan lisäksi medialle ja kilpailuun osallistu‐
neille.

Palkinnot:
Voittajatyö palkitaan 500 euron stipendillä.

Osallistumisoikeuden rajaus:
Kilpailun tuomaristo tai heidän perheenjäsenensä eivät voi ottaa osaa kilpailuun.

Nämä logokilpailun säännöt on vahvistettu Virtain Seura ry:n johtokunnan kokouksessa 14.1.2010.
Säännöt julkaistaan Virtain Seura ry:n kotisivuilla www.virtainseura.fi. Sääntöjä on saatavilla pape‐
riversiona Virtain pääkirjastolla ja kirjastoautossa sekä Virtain kaupungintalon palvelupisteessä
kaupungintalon ala‐aulassa, Virtaintie 26.
Lisäksi säännöt lähetetään pyydettäessä sähköpostilla tai kirjeenä.

Yhteyshenkilöt:
Virtain Seura ry:n sihteeri Jaana Kallio, puh. 050 531 8125, e‐mail jaana.kallio@jaahdyspohja.net
Virtain Seura ry:n taloudenhoitaja Arja Saarinen, puh. 040 865 9846, e‐mail sesa@sci.fi

