Logo ja moto ideekonkurss
Seoses sellega, et Nõva Koolil puudub logo ja moto, kuulutan välja konkursi Nõva Kooli logo
ja moto leidmiseks. Konkurss kestab 01. juulist – 12. augustini 2022.
1. Üldtingimused
1.1. Konkursi korraldajaks on Nõva Kooli direktor.
1.2. Konkursil võivad osaleda kõik juriidilised ja füüsilised isikud. Konkursil osaleja võib
esitada mitu ideekavandit.
1.3. Konkurss toimub eesti keeles.
1.4. Konkursil osaleja kannab vastutust selle eest, et konkursile esitatud töö on esitaja
originaallooming ja töö autoriõigused ei kuulu kolmandale isikule.

2. Ideekavandite esitamine
2.1. Ideekavandite esitamise tähtaeg on 12. august 2022. Pärast täheaega esitatud ideekavandid
ei osale konkursil.
2.2. Ideekavandid tuleb saata aadressil nova.kool@laanenigula.ee, e-kirja teemaks märkida
“logokonkurss”. Kavandile lisada esitaja kontaktandmed (nimi, e-post, telefon).

3. Tingimused logo ja moto ideekavandile
3.1. Logo täisversiooni puhul kasutatakse teksti “Nõva Kool”.
3.2. Tulevane logo peab olema kasutatav:










värvi variatsioonides: positiiv ja negatiiv, mustvalge ja värviline (kuni 3 värvi) ning
lisatud Pantone värvide koodid;
kasutamine taustal (nt esitluse slaidil), visiitkaardi kujundus;
paberil trükituna;
kangal trükituna ja tikituna;
erinevatest materjalist meenetel;
kodulehel;
vähendatud (näiteks pastapliiats) ja suurendatud (näiteks plakat) kujul;
logo on esitatud .pdf formaadis. Konkursi võidutöö esitajal tuleb logo vormistada
vektorgraafilisena (formaadid .ai, .cdr või .svg);
LIPUL, lisada: lipu värv(id), materjal, logo paigutus, mõõdud.

3.3. Logo kavandi juurde peab olema esitatud selle idee selgitus ehk legend.

3.4. Kooli moto ehk mõttetera loomisel tuleb aluseks võtta järgmised punktid:




moto, mis suunab meid igapäeva koolielus;
moto, mis loob pildi Nõva Koolist;
moto, mis iseloomustab meid ja meie igapäevaseid tegemisi.

4. Ideekavandi valik
4.1. Valiku teeb Nõva Kooli logo ideekonkursi komisjon, kuhu kuulub Nõva Kooli direktor,
õppenõukogu esindaja, hoolekogu esindaja.
4.2. Võidutöö koos autori nimega avalikustatakse 10 päeva jooksul pärast konkursitulemuste
kinnitamist Nõva Kooli kodulehel https://nova.edu.ee/et
4.3. Ideekavandi hindamisel arvestatavad kriteeriumid:






logo atraktiivsus ja mõistetavus,
logo originaalsus,
logo sobivus kooli olemuse ja ülesannetega,
logo juurde käiva loo originaalsus ja sobivus Nõva Kooliga;
logo kasutamise võimaluste rohkus erinevates meediumites.

4.4. Sobivate tööde puudumisel võib komisjon jätta võidutöö välja kuulutamata.
5. Konkursi auhind
5.1. Konkursi võitjat autasustatakse tänukirja ja väikese auhinnaga.
6. Konkursi tulemuste elluviimine
6.1. Kooli logoks valitud töö võetakse kasutusele kooli sümboolikas koos kõigi autoriõigustega.
6.2. Nõva Koolil on ideekavandi realiseerimise käigus õigus teha vajadusel logo ideekavandis
muudatusi koostöös ideekavandi autoriga.
6.3. Konkursile esitatud ideekavandeid, olenemata sellest, kas tegemist oli auhinnatud
ideekavandiga või mitte, autoritele ei tagastata.

