„Vilnius 700“ logotipo kūrimo konkurso nuostatai
Vilniaus miesto savivaldybė skelbia logotipo „Vilnius 700“ kūrimo konkursą.
I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1.1. 2023 metais sukaks 700 metų, kai Vilnius kaip miestas ir sostinė pirmą kartą paminėtas rašytiniuose šaltinuose –
kunigaikščio Gedimino 1323 m. sausio 25 d. rašytame laiške Vakarų Europos miestams. Vilniaus vardo jubiliejus bus
švenčiama pirmą kartą istorijoje. „Vilnius 700“ programa konstruojama Vilniaus garso ir Gedimino laiško idėjos
pagrindu, kurio kvietimas atvykti, gyventi ir kurti Vilniuje subrandino pamatines vertybes, šiuolaikinį Vilnių ir
vilniečius.
1.2. „Vilnius 700“ programos logotipas nuostatuose toliau vadinamas Logotipu.
1.3. Visi dalyvaujantys logotipo konkurse nuostatuose toliau vadinami Dalyviais. Dalyvių amžius neribojamas.
1.4. Logotipo konkursas susideda iš šių etapų:
• pirmasis konkurso etapas – logotipo konkurso nuostatų paskelbimas (2018 m. sausio 25 d.),
• antrasis konkurso etapas – eskizų siuntimas, dalyvių registracija (2018 m. sausio 25 – 2018 m. balandžio 25 d.),
• trečiasis konkurso etapas – komisijos vertinimas ir atranka (2018 m. balandžio 25 – 2018 m. gegužės 25 d.),
• ketvirtasis konkurso etapas – laimėtojų paskelbimas ir apdovanojimas bei logotipo paviešinimas (birželio 1 d.).
II. KONKURSO TIKSLAS
2.1. Išrinkti logotipą̨, atitinkantį programos „Vilnius 700“ pagrindines gaires ir tikslus.
III. KONKURSO SĄLYGOS
3.1. Logotipas turi būti originalus ir tik dalyvio (arba dalyvių kolektyvo) sukurtas kūrinys. Logotipas neturi pažeisti
jokių įstatymų ar trečiųjų šalių teisių (autorių teisių, patentų, prekių ženklų, nuosavybės ar turtinių teisių, neturi
nusikalsti įstatymams dėl šmeižto, garbės ir orumo pažeidimo, neturi pažeisti privatumo, viešumo, asmenybės teisių,
sutartinių teisių, bet kokio asmens, įstaigos ar kitokio subjekto teisių).
3.2. Pageidautina, kad logotipe būtų užrašas – Vilnius 700.
3.3. Logotipas turėtų būti informatyvus, aiškus ir įsimenantis, lengvai pritaikomas.
3.4. Logotipas pateikiamas 2 būdais: spalvinis ir juodai-baltas. Logotipą pateikti EPS ar AI formatu ir PDF, JPEG,
PNG formatais.
3.5. Logotipas turi būti tinkamas naudoti: elektroninėje erdvėje, blankuose, ant vokų, plakatuose, skrajutėse,
elektroniniame paraše ir t. t.
3.6. Kiekvienas konkurso dalyvis neatšaukiamai ir visam laikui be jokios kompensacijos suteikia teisę visą pateiktą
kūrinį ar bet kurią jo dalį naudoti bet kokiu būdu ir be jokių apribojimų, jį reprodukuoti, gaminti išvestinius
produktus, keisti, platinti, perduoti, skelbti, licencijuoti bet kokiomis priemonėmis. Logotipas tampa Vilniaus miesto
savivaldybės nuosavybe.
IV. LOGOTIPO PROJEKTŲ PATEIKIMAS, VERTINIMAS, ATRANKA IR APDOVANOJIMAS
4.1. Kiekvienas konkurso dalyvis gali pateikti neribotą skaičių logotipo variantų.
4.2. Konkurso dalyviai logotipus gali pateikti elektroniniu paštu vilnius700@vilnius.lt (laiško pavadinime nurodant
„Logotipo konkursui“) nuo 2018 m. sausio 25 d. iki 2018 m. balandžio 25 d. Siunčiant konkursinius darbus reikia
nurodyti savo vardą, pavardę, el. pašto adresą bei telefono numerį.
4.3. Logotipo projektus vertina ir geriausią logotipo projektą išrenka programos „Vilnius700“ komiteto sudaryta
komisija. Komisijos sprendimu, atsižvelgiant į didžiausią balsų skaičių surinkusius logotipus, išrenkami trys kokurso
laimėtojai. I-osios vietos laimėtojas apdovanojamas 3 tūkst. eurų premija, II-osios – 2 tūkst. eurų premija ir
III-osios – 1 tūkst. eurų premija.

Komisijos atrinkti konkurso nugalėtojai bus skelbiami 2018 m. birželio 1 d. Vilniaus miesto savivaldybės tinklapyje
www.vilnius.lt bei Facebook paskyroje, taip pat konkurso dalyviai apie laimėjimą bus informuoti asmeniškai el.
paštu. Esant per mažam konkursinių darbų kiekiui, komisija gali priimti sprendimą konkursą pratęsti.
4.5. Vertinimo kriterijai: logotipo informatyvumas, meniškumas, originalumas.
V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
5.1. Konkurso dalyviams logotipo kūrimo ir dalyvavimo konkurse išlaidos neatlyginamos.
5.2. Konkurso dalyvių pateikti duomenys, išskyrus dalį informacijos apie konkurso laimėtojus, yra neskelbiami.
Konkurso organizatorius – Vilniaus miesto savivaldybė.

