Sibiu SMART- Concurs de logotip-uri pentru identitatea vizuală a agendei culturale
sibiene 2013

Vrei sa faci primii pași în publicitate? Vrei sa fii un membru activ al comunității și să te implici într-o
campanie de promovare ? Vrei să îți arăți creativitatea și originalitatea?
ULBS te vrea!!!
Participă în perioada 9- 19 noiembrie 2012 la concursul de logo-uri pentru Agenda Culturala Sibiu
SMART 2013 și poți câștiga un premiu de 1000 de lei și ocazia de a-ți admira “creația” într-o expoziție
găzduită de Universitatea “Lucian Blaga” din Sibiu!
Apreciem creativitatea, originalitatea, neconformismul și viziunea ta!
Tema concursului : Logo “Sibiu SMART”- agenda culturală a municipiului Sibiu pentru anul 2013 stă
sub semnul Sibiu SMART.
Perioada desfășurării concursului este 9- 19 noiembrie 2012.
Înscrierea concurenților și predarea lucrărilor:

Formularul de înscriere este disponibil pe site-ul universitatii, la adresa
http://www.ulbsibiu.ro/concurs.
Lucrările depuse după data de 19 noiembrie, ora 23:59 nu vor fi luate în considerare.
Premii: Premiul de 1000 RON va fi oferit câștigătorului de către Rectorul Universității
“Lucian Blaga” din Sibiu, prof. univ. dr. ing. Ioan Bondrea.
Specificații tehnice:




Rezoluție 300 dpi
Dimensiune A4
Formate acceptate: jpg, tif, cdr, ai, pdf

Criterii de jurizare:
1. Originalitatea, claritatea, relevanța ideii/ conceptului;
2. Adaptarea la publicul țintă (tineri 16 – 26 ani);
3. Calitatea grafică și compozițională.
Organizatorul concursului este Universitatea “Lucian Blaga” din Sibiu

Regulamentul concursului:
1. Termenul final pentru trimiterea materialelor este 19 noiembrie 2012, ora 23:59.
2. Materialele trimise trebuie să fie originale și să nu mai fi participat la alte concursuri/campanii.
3. Un concurent poate participa cu maximum 3 lucrări.
4. Este exclusă reclama ascunsă.
5. Concursul este destinat exclusiv studenților ULBS, indiferent de vârstă, specializare și forma de
învățământ
6. Rezultatele jurizării vor fi afişate pe site-ul ULBS până la data de 21 noiembrie 2012.
7. Participanţii se obligă să renunţe la drepturile de autor în favoarea organizatorilor.
8. Toate deciziile luate de juriu sunt finale.
9. Acordarea premiilor se va face ținând cont de criteriile de jurizare.
10. Premirea va avea loc în data de 22 noiembrie 2012.
11. Comisia de jurizare va fi formată din: Constantin Itu, Liliana Popescu, Daliana Drăguțescu, Radu Stănese,
Remus Brad

Înscrierea și participarea la concurs nu presupun achitarea nici unei taxe.
Participarea la acest concurs implică obligativitatea respectării tuturor prevederilor
prezentului regulament.
Organizatorul își rezervã dreptul de a modifica prezentul regulament, orice modificare
fiind adusã la cunoștința publicului.
ULBS, în calitate de organizator, se obligă să păstreze confidențialitatea datelor personale
ale participanților.
ULBS își rezervă dreptul de a modifica, suspenda sau încheia înscrierea materialelor, precum și
acesti termeni și condiții așa cum va crede de cuviință.

Participanții acceptă automat termenii concursului și respecta toate legile românești în vigoare.

Nerespectarea acestui regulament anulează privilegiile celor înscriși de a participa la concurs.

