RASEINIŲ KRAŠTO LOGOTIPO IR ANTSPAUDO SUKŪRIMO KONKURSAS,
SKIRTAS LIETUVOS VALSTYBĖS ATKŪRIMO ŠIMTMEČIUI
NUOSTATAI
Tikslas
 Sukurti meninį, proginį logotipą ir antspaudą, skirtą Lietuvos valstybės atkūrimo
šimtmečiui. Vaizdinyje gali atsispindėti pagrindiniai Raseinių krašto simboliai, nurodyti šių
nuostatų reikalavimuose.
Dalyviai
 Konkursui darbus gali pateikti dailininkai, dizaineriai ar kiti šioje srityje kuriantys
specialistai.
Naudojimas
 Logotipo naudojimas: organizatoriai pasilieka teisę logotipą naudoti pagal poreikį (ant
pastato sienos - kaip vizualizaciją, gaminti iš jo plakatus, reklaminius stendus, naudoti kaip padėkų,
raštų pagrindą ir kt.);
 Antspaudo naudojimas: būtų paţymimi ypatingi jubiliejiniai, šventiniai dokumentai
Raseinių rajono savivaldybėje ir kitose institucijose.
Reikalavimai
 Vaizdinyje gali atsispindėti pagrindiniai Raseinių krašto simboliai: lūšis, Raseinių Švč.
Mergelės Marijos Ėmimo į dangų baţnyčia, Dominikonų vienuolyno kompleksas, skulptūra
„Ţemaitis“, Šiluvos Švč. Mergelės Marijos apsireiškimo koplyčia, gamtos vaizdai ir kt. Autorius
gali naudoti ir kitus krašto istorinius simbolius.
 Vaizdinys gali būti

įvairių proporcijų: apibrėţtos geometrinės formos arba laisvos ir

netaisyklingos formos kūrinys (pagaminto antspaudo matmenys apie 34x37x40 mm). Vaizdinio
piešinys antspaudui turi atitikti techninius antspaudo gamybos reikalavimus – jį gali sudaryti linijos,
štrichai

ir

vienspalviai

ar

nevienspalviai

plotai.

Etapai
 Pirmame etape, iki 2018 m. sausio 31 d., autoriai pateikia vertinimo komisijai eskizinį
miniatiūros
Eskizinius

projektą

(piešinį

arba

skaitmeninį

projektus prašome pateikti iki š.m. sausio 31 d. 21.00 val.

ingasatkauskiene1@gmail.com;

renatakind@gmail.com;

armandas.mockus@raseiniai.lt; edgoris.juska@gmail.com.

maketą).
adresais:

daiva.burinskyte@raseiniai.lt;

 Pirmasis komisijos susirinkimas dėl pateiktų eskizų vertinimo vyks 2018 m. vasario 1 d.
10.00 val. Raseinių rajono kultūros centro pasitarimų kabinete. Pasitarime dalyvaus konkurso
komisijos nariai ir eskizų autoriai.
 Antrame etape konkurso nugalėtojas (arba keli atrinkti autoriai) turės paruošti galutinį
maketą antspaudo gamybai. Dėl antrojo etapo pasitarimo vietos ir laiko kiekvienas komisijos narys,
konkurso dalyvis bus informuotas asmeniškai.
Konkurso dalyvių kūriniai ir nugalėtojas bus paskelbti iki 2018 m. vasario 8 d. adresu
www.raseiniukulturoscentras.lt svetainėje ir asmeniškai informuojant.
Premijavimas
 Konkurso nugalėtojo premija - 200 eur.
Vertinimo komisija:
1. Daiva Burinskytė – Raseinių rajono savivaldybės administracijos Švietimo ir
socialinių reikalų departamento Švietimo, kultūros ir ugdymo skyriaus vyriausioji specialistė;
2. Armandas Mockus – Raseinių rajono savivaldybės administracijos Ekonomikos ir
ūkio departamento Architektūros ir teritorijų planavimo skyriaus vedėjas;
3. Renata Lauraitytė – Raseinių rajono kultūros centro dailininkė – scenografė;
4. Laimona Liauškienė – Raseinių rajono kultūros centro reţisierė (renginių);
5. Jonas

Brigys

–

Raseinių

Marcelijaus

Martinaičio

viešosios

bibliotekos

bibliotekininkas;
6. Edgaras Juška – Raseinių rajono kultūros centro kultūrinių renginių koordinatorius.

Papildoma informacija telefonu 8 671 74 033.

