LATVIJAS KANOE FEDERĀCIJAS
LOGO IZSTRĀDES KONKURSA
NOLIKUMS
1. Konkursa organizētājs: Latvijas Kanoe federācija (turpmāk tekstā - LKF)
2. Konkursa mērķis: Izveidot oriģinālu un mūsdienīgu LKF logo un lietošanas
vadlīnijas (turpmāk tekstā – Logo), kas atspoguļotu pārstāvēto sporta veidu būtību,
specifiku un simboliku, kalpotu kā LKF atpazīstamības veicinātājs.
3. Konkursa uzdevums:
3.1 Logo ir jāizveido digitālā formātā,
3.2 Logo jābūt grafiski viegli uztveramam;
3.3 Logo jāiesniedz krāsainā versijā;
3.4 Logo lietošanas vadlīnijās jāiekļauj: logo krāsas, fonti, izmērs,
kvadrāta formāta logo, izvietojums, ieteicamās krāsas mārketinga un reklāmas
materiāliem, nepareizie logo pielietojumi, vizuālie piemēri, kā pamatelementi
var tikt izmantoti uz dažādiem materiāliem.
4. Konkursa veids: Atklāts konkurss
5. Konkursa darba iesniegšanas vieta un laiks: Izstrādātais logotips jpg;
.png., .pdf un ai. formātā jāiesniedz elektroniski uz e -pasta adresi canoe@canoe.lv līdz
2019. gada 1.februārim pulksten 16:00, ar norādi “Latvijas Kanoe federācijas logo”.
6. Konkursa dalībnieku pieteikšanas noteikumi:
6.1 Dalībnieku skaits nav ierobežots;
6.2. Konkursa dalībnieks var iesniegt vairākus Logo, tos katru atsevišķi
noformējot 10.punktā aprakstītajā kārtībā;
6.3. Konkursa dalībnieks atbild par to, ka viņam pieder izstrādātā, Logo
autortiesības;
6.4. Konkursa dalībnieks, iesniedzot Logo, apņemas ievērot visus
konkursa nolikumā minētos nosacījumus;
7. Konkursa darbu iesniegšanas kārtība
Konkursa dalībnieks iesniedz Logo elektroniski uz e -pasta adresi
canoe@canoe.lv, ar norādi „Latvijas Kanoe federācijas logo”, klāt pievienojot
aizpildītu, parakstītu un ieskenētu pieteikuma anketu (pielikums Nr.1).
8. Konkursa darbu vērtēšana un apbalvošana
Iesniegtos darbus izskata un lēmumu pieņem LKF virsvaldes sēdē.

9. Logo tiks vērtēts pēc:
9.1. Logo dizaina atbilstības uzstādītajam mērķim;
9.2. Idejas vizuālā pievilcīguma un oriģinalitātes;
9.3. Grafiskās zīmes koncepcija (pieteikums ar skaidri nolasāmu ideju,
vēstījumu, filozofiju).
10. Konkursa uzvarētāju paziņo līdz 2019. gada 1. martam, sazinoties personīgi
ar konkursa dalībnieku, kā arī publicējot informāciju LKF mājaslapā canoe.lv.
11. Ja komisija nevienu no Logo neatzīst par atbilstošu konkursa mērķim,
uzvarētāju var nenosaukt.
12. Konkursa uzvarētājs saņem LKF specbalvu.
13. Atbildīgā persona par konkursa norisi ir Latvijas Kanoe federācijas
ģenerālsekretāre Lelde Laure (lelde@kanoe.lv) .
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