KREATIVNI NATEČAJ ZA LOGOTIP
»HACK KLUB FERI FERI«
1. IZVAJALCI NATEČAJA
Izvajalci natečaja so predstavniki Hack kluba FERI, ki deluje v sklopu Fakultete za
elektrotehniko, računalništvo in informatiko Univerze v Mariboru.

2. TEMA NATEČAJA
Hack klub FERI razpisuje nagradni natečaj za izdelavo logotipa, ki ga bodo lahko vključili v
svojo vizualno identiteto.

3. TRAJANJE NATEČAJA
Natečaj bo trajal od četrtka,11. 11. do vključno srede, 1. 12. 2021, do 15:00.

4. POGOJI ZA SODELOVANJE
Na natečaj se lahko prijavijo vsi študenti Univerze v Mariboru, ki imajo v študijskem letu
2021/2022 veljaven status.

5. VSEBINA NATEČAJA
Predstavniki Hack kluba FERI s pomočjo natečaja iščejo idejno rešitev za boljšo
prepoznavnost njihovega kluba – logotip. Izbrana rešitev se bo uporabljala kot uradni
prepoznavni znak, ki ga bodo vključevali in uporabljali za različne namene: spletna stran,
družbena omrežja, brošure, promocijski material …

6. KRATEK OPIS NAROČNIKA
Namen kluba je vzpodbuditi zanimanje za kibernetsko varnost med študenti na FERI.
Študentje ga uporabljajo za druženje, izmenjavo znanj, skupno reševanje nalog, priprave
na tekmovanja in izobraževanje o raznih tematikah, ki se tičejo kibernetske varnosti.

7. LOGOTIP
KRITERIJI ZA IZBOR
• Vsestranska uporabnost.
• Enostavna zapomnljivost logotipa.
• Lahka prepoznavnost in nezamenljivost.
LOGOTIP MORA VSEBOVATI:
• Vektorsko obliko na formatu A4.
• Barvno in črno-belo različico logotipa.
• Kratek opis idejne rešitve.

8. NAGRADA IN AVTORSKE PRAVICE
Avtorja izbranega natečajnega predloga bo komisija o izbiri obvestila v dogovorjenem roku
in mu podelila simbolično nagrado. Avtorju ostanejo moralne avtorske pravice in se ga
smiselno navaja kot avtorja logotipa.
Sodelujoči naročniku časovno, neodplačno in krajevno neomejeno dovoljujejo javno objavo
njihovih del. Sodelujoči z oddano prijavo za sodelovanje v natečaju soglašajo, da v primeru, da
bodo izbrani za nagrado, na naročnika prenesejo avtorske pravice prijavljenega izdelka (v
skladu z Zakonom o avtorskih in sorodnih pravicah).

9. ODDAJA NATEČAJNIH PREDLOGOV
Zadnji rok za oddajo idejnih rešitev je 1. 12. 2021 do 15:00 po elektronski pošti na naslov
nika.jersic@student.um.si z zadevo »Natečaj-logotip Hack Klub FERI«. Poleg idejne
rešitve je obvezna priloga potrdilo o vpisu na Univerzo v Mariboru v tekočem študijskem
letu.

10. IZBIRA IN OBJAVA REZULTATOV
O izbiri logotipa bodo odločali študentje na prvem srečanju kluba v decembru.
Predstavniki Hack kluba FERI si pri tem pridružujejo pravico, da izdelek z neprimerno
vsebino izločijo iz natečaja oz. neizberejo nobene od prijav, če le-te ne bodo ustrezale.
O izbiri bodo avtorji obveščeni preko elektronske pošte najkasneje do 15. 12. 2021.
Rezultate natečaja bo naročnik objavil najkasneje do 15. 12. 2021 na družbenem omrežju
Facebook profilu Tutorji FERI in Discord Hack klub FERI.

11. VARSTVO OSEBNIH PODATKOV
S sodelovanjem v natečaju sodelujoči soglašajo, da naročnik natečaja hrani in obdeluje
njegove osebne podatke za namen izvedbe natečaja.

12. DODATNE INFORMACIJE
Dodatna pojasnila v zvezi
nika.jersic@student.um.si

z

natečajem

dobite

na

elektronski

pošti:

Vljudno vabljeni k sodelovanju na natečaju!

Pomočnica koordinatorja tutorjev študentov FERI,
Nika Jeršič

