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I. BENDROSIOS NUOSTATOS 
1. 2012 metais vykdomo konkurso „Sukurk logotipą“ nuostatai nustato konkurso tikslą, 

uždavinius, vykdymo vietą, datą, konkurso laimėtojų nustatymo ir dalyvio apdovanojimo tvarką bei 
komisijos sudėtį, vertinimo kriterijus. 

 
II. TIKSLAS IR UŽDAVINIAI 

2. Tikslas – sukurti logotipą Šiaulių r. Kuršėnų sporto mokyklai. 
3. Uždaviniai: 
3.1. skatinti Šiaulių rajono gyventojų kūrybiškumą; 
3.2. stiprinti draugiškus ryšius tarp Šiaulių rajono gyventojų; 
3.3. atrinkti įdomiausią, originaliausią logotipą. 
 

III. DALYVIAI, RENGINIO VYKDYMO VIETA IR DATA 
4. Logotipo konkurse gali dalyvauti visi norintys Šiaulių rajono gyventojai. 
5. Konkursas vyks 2012 m. lapkričio 20 d. – 2013 m. sausio 20 d. 
 

IV. ORGANIZATORIAI IR VYKDYTOJAI 
6. Konkursą organizuoja ir vykdo Šiaulių r. Kuršėnų sporto mokykla. 
 

V. BENDRA TVARKA IR REIKALAVIMAI 
7. Logotipas turi būti originalus ir tik arba, jei jį kuria kolektyvas, tik Jūsų kolektyvo 

sukurtas kūrinys. Jis neturi pažeisti jokių įstatymų ar trečiųjų šalių teisių, autoriaus teisių, patentų, 
prekių ženklų, verslo paslapčių ar kitokių 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 ir pan. 

8. Logotipe pageidaujamas, tačiau nebūtinas, užrašas Šiaulių r. Kuršėnų sporto mokykla. 
Užrašas gali būti rašomas ir nestandartiniu šriftu, piešiniais ar kitais grafiniais elementais. Jei 
logotipe užrašo Šiaulių r. Kuršėnų sporto mokykla nėra, logotipas turi aiškiai atspindėti Šiaulių r. 
Kuršėnų sporto mokyklos veiklos pagrindines gaires. 

9. Logotipas turėtų būti paprastas, informatyvus, aiškus ir įsimenantis. 
10. Logotipas pateikiamas 2 būdais: spalvinis ir juodai-baltas. Turi būti pateikta logotipo 

kompiuterinė byla rastriniam (rekomenduojama BMP, PNG formatu) ir vektoriniam pavidale (EPS, 
CDR formatas). 

11. Rekomenduojamos logotipo proporcijos (matmenys) rastriniame variante: 
11.1. 1:1 (matmenys ne mažesni kaip 400x400); 
11.2. 2:1 (matmenys ne mažesni kaip 800x400); 
11.3. 7,8:1 (matmenys ne mažesni kaip 1560x200); 
11.4. 15:1 (matmenys ne mažesni kaip 3000x200; 
12. Pageidaujama, tačiau neprivaloma, kad logotipas būtų baltame fone. Jei logotipas nėra 

baltame fone – rekomenduojama parinkti šviesesnių atspalvių foną. 



13. 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. Jis tampa Šiaulių r. Kuršėnų sporto mokyklos nuosavybe. 

14. Konkurso dalyvis logotipus gali pateikti elektroniniu paštu kursenusm@gmail.com 
rekomenduojama rastrinio formato bylą ar bylas, suglaudinti ZIP formatu. Glaudinant slaptažodžio 
naudoti negalima. Siunčiant konkursinius darbus nurodyti savo vardą, pavardę, miestą bei telefono 
numerį. 
 

VI. KOMISIJA 
15. Konkursui pateiktus logotipus vertina komisija, sudaryta iš Šiaulių r. Kuršėnų sporto 

mokyklos atstovų ir Šiaulių rajono savivaldybės administracijos darbuotojų (toliau – Komisija). 
 

VII. LOGOTIPŲ VERTINIMAS 
16. Kiekvienas konkurso dalyvis gali pateikti ne daugiau kaip 5 skirtingus logotipų 

variantus. Skirtingais variantais laikomi iš pažiūros skirtingi logotipai. 
17. Konkurso dalyviai gali pateikti kelis vieno logotipo variantus skirtingomis aukščiau 

aprašytomis proporcijomis. Jei, šiuo atveju, keliuose proporcijų variantuose logotipai vizualiai 
sutaps, arba didesniame bus panaudota bent 80% mažesniojo – tai bus prilyginama vieno logotipo 
keliomis modifikacijomis ir bus skaičiuojama, kaip vienas logotipas. 

18. Komisijos sprendimu, atsižvelgiant į didžiausią balsų skaičių surinkusį logotipą, 
išrenkamas laimėtoju vienas logotipo projektas. 

19. Konkurso nugalėtojas bus skelbiamas Šiaulių rajono informaciniuose tinklapiuose iki 
2013 m. vasario 4 d. 

20. Vertinimo kriterijai: 
20.1. Aiškiai identifikuojamas Šiaulių r. Kuršėnų sporto mokyklos pavadinimas ir/ar ryšys 

su sporto mokyklos veikla (sportinė ir fizinė sveikata bei kultivuojamomis sporto šakomis: bokso, 
dziudo, futbolo, graikų-romėnų imtynių, kyokushin karate, krepšinio, lengvosios atletikos ir žirginio 
sporto šakomis); 

20.2. Kūrybiškumas, meniškumas; 
20.3. Originalumas. 
21. Iškilus abejonėms, Komisija turi teisę prašyti iš autoriaus papildomos informacijos dėl 

logotipo aplinkybių (panaudotų specialiųjų priemonių ir kt.). 
 

VIII. FINANSAVIMAS 
22. Išlaidas, susijusias su konkurso vykdymu, apmoka Šiaulių r. Kuršėnų sporto mokykla. 
 

IX. APDOVANOJIMAI 
23. Konkurso prizininkai apdovanojami specialiais diplomais ir prizais.  
24. Konkurso nugalėtojas bus apdovanojamas 2013 m. vasario 19 d. 
25. Pasibaigus konkursui Šiaulių r. Kuršėnų sporto mokykla pasilieka teisę naudoti 

(leidžiant leidinius, plakatus, skelbti interneto tinklalapyje ir kt.) logotipą, kuris buvo išrinktas 
nugalėtoju, nurodant autorystę. Už šių logotipo panaudojimą autoriams honoraras nemokamas. 

 
X. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS: 

26. Informacija apie konkursą rasite internetiniame puslapyje www.srsm.lt ir kituose Šiaulių 
rajono internetiniuose leidiniuose. 

27. Konkurso dalyviams logotipo kūrimo ir dalyvavimo konkurse išlaidos neatlyginamos. 
28. Konkurso dalyvių pateikti duomenys, išskyrus dalį informacijos apie konkurso 

laimėtojus, yra neskelbiami. 
29. Konkurso organizatoriai pasilieka teisę keisti konkurso nuostatus. 

 
_________________ 


