
SÚŤAŽ  

Vytvor LOGO 

na Medzinárodné školské majstrovstvá ISF v cezpoľnom behu 2020. 

 

            

Zapojte sa do súťaže, ktorú vyhlasuje Slovenská asociácia športu na školách (SAŠŠ) a získajte 100 

EUR pre svoju školu a darček pre teba. 

 

  

 

 

Predmet súťaže 

Návrh loga, ktoré bude reprezentovať svetové podujatie v cezpoľnom behu, ktoré sa v roku 2020 

uskutoční na Slovensku. 

 

Účel súťaže 

Zámerom súťaže je vytvorenie vizuálnej identity súťaže, ktorej hlavným cieľom bude zviditeľňovanie 

podujatia na Slovensku, ale aj v zahraničí.  Logo má zohľadňovať šport, školský šport a samozrejme 

cezpoľný beh, s prihliadnutím na jeho identitu so Slovenskom. 

 

Podmienky a priebeh súťaže 

Všeobecné podmienky: 

a) obsahom návrhu je vytvorenie loga k podujatiu, 

b) súťaže sa zúčastňujú  žiaci základných a stredných škôl, základných umeleckých škôl, jednotlivci aj 

kolektívy, 

c) do súťaže môžu byť predložené najviac tri návrhy od jedného súťažiaceho alebo kolektívu, 

d) účasť v súťaži je bezplatná, 

e) súťažné návrhy musia byť pôvodné (neviažu sa k nim autorské práva ďalších osôb), originálne a 

nesmie ich používať iná organizácia (podujatie), 

f) každý účastník súťaže súhlasí so spracovaním osobných údajov v súlade so zákonom o ochrane 

osobných údajov. 

 

Harmonogram súťaže: 

10.9.2018 – vyhlásenie súťaže 

30.11.2018 – uzatvorenie súťaže 

15.12.2018 – vyhlásenie výsledkov 

 

Logo musí spĺňať nasledujúce podmienky: 

a) moderný, aktuálny a nadčasový dizajn, 

b) ľahká identifikácia a zapamätateľnosť, 

c) vysoká výpovedná hodnota, propagujúca šport – cezpoľný beh. 

 

Porota a hodnotenie: 

a) porota vyhodnotí súťaž do 15.12.2018. 

b) vyhlasovateľ si vyhradzuje právo súťaž zrušiť bez odškodnenia účastníkov súťaže, 

c) vyhlasovateľ si vyhradzuje právo víťazný návrh odmietnuť bez nároku na finančnú odmenu, 

d) členovia poroty a ich rodinní príslušníci sa nesmú zapojiť do súťaže. 

 



Kritéria hodnotenia: 

a) originalita a jedinečnosť návrhu, 

b) zrozumiteľnosť a ľahká zapamätateľnosť, 

c) dodržanie formálnych kritérií / súlad s obsahovým zadaním. 

 

Odmena: 

Víťaz získa finančnú odmenu vo výške 100,- EUR pre svoju školu. 

 

Spôsob prihlásenia do súťaže: 

Návrh loga odovzdajte do 30. novembra 2018 osobne alebo poštou (hala Mladosť, Trnavská 37, 

Bratislava) alebo elektronicky na sass@sass.sk. Predmet e-mailu: „Súťaž logo“ 

  

Návrh musí byť odovzdaný v digitálnej forme (CD/DVD/USB kľúč), vo formáte .jpg alebo .tiff vo 

farebnom a čiernobielom vyhotovení. 

 

Súťažiaci musia v návrhu uviesť: meno a priezvisko, školu, vek autora (v prípade kolektívnych prác 

uveďte mená všetkých zapojených, kontakt len na jedného), techniku, ktorou bola práca zhotovená, 

stručný popis (vysvetlenie, čo návrh symbolizuje, zámer), kontakt (adresu autora, alebo adresu školy, 

e-mail, telefónne číslo). 

 

Zverejnenie výsledkov súťaže: 

Výsledky budú zverejnené 15.decembra 2018 na web stránke Slovenskej asociácie športu na školách / 

www.sass.sk. 

Víťaz bude kontaktovaný telefonicky, resp. emailom. 

 

Informácie:  Mgr. Andrea Ristová, 0903 264 571 

   

mailto:sass@sass.sk
http://www.sass.sk/

