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V Berouně 12. března 2019
Veřejná soutěž - logo a logotyp Městské knihovny Beroun

Základní informace
Městská knihovna Beroun, IČ: 00065285, se sídlem U Kasáren 813, 266 01 Beroun,
vyhlašuje veřejnou soutěž o nové logo a logotyp.
Soutěž je otevřená. Zapojit se může každá právnická i fyzická osoba, která do 30. 4. 2019
zašle návrh dle specifikace níže. Hodnotit se bude především nápaditost a originalita.
Kontaktní osoba pro věci související s tímto řízením je Michaela Škeříková, e-mail:
info@knihovnaberoun.cz.
Specifikace
Návrh by měl obsahovat:
 min. varianty logotypu obsahující:
1. název organizace “Městská knihovna Beroun”
2. zkratku organizace “MKB”
 barevné i černobílé zpracování
 barevné logo (i jako součást logotypu) sestávající ze 3 barev (jednotlivé barvy budou
představovat jednotlivá podlaží knihovny, je tedy nutné zohlednit i jejich využití v
interiéru)
 symboliku knihovny, příp. i Berouna
 logo i logotyp by měly být moderní, jednoduché, originální, zapamatovatelné,
využitelné na různých typech propagačních materiálů knihovny
Podmínky soutěže
 soutěž je otevřená, jednokolová
 návrhy lze zasílat buď e-mailem na adresu info@knihovnaberoun.cz, či v uzavřené
obálce s označením “SOUTĚŽ” na adresu Městská knihovna Beroun, U Kasáren 813,
266 01 Beroun, a sice nejpozději do 30. 4. 2019
 vítězný návrh vyhodnotí zaměstnanci knihovny nejpozději do 15. 5. 2019
 autor vítězného návrhu bude odměněn finanční částkou 4.000,- Kč
 odměna zahrnuje i právo k využívání loga a logotypu na veřejnosti
 autor návrhu, který nebude graficky zpracován, musí akceptovat případné další
úpravy loga a logotypu vzniklé zpracováním profesionálním grafikem či grafickou
firmou
 bude-li autorem vítězného návrhu grafik či grafická firma, bude grafické zpracování
loga a logotypu zadáno jemu či dané firmě
 knihovna si vyhrazuje právo nevybrat z došlých návrhů žádného vítěze

Bc. Michaela Škeříková
ředitelka

