Оголошено конкурс на відзначку ЮМПЗ в Україні
Унікальна нагода для амбітних творчих пластунів та пластунок з України!
1 грудня 2011 року оголошено відкритий конкурс із розробки логотипа, відзначки
Ювілейної Міжкрайової Пластової Зустрічі в рамках святкування 100 річчя Пласту.
Організатори конкурсу:
Дирекція святкування 100 річчя Пласту, Булава ЮМПЗ 2012.
Завдання конкурсу:
- запропонувати ориґінальну дизайнерську ідею логотипу/відзначки;
- знайти яскраве і виразне образне вирішення відзначки, яке б несло в собі дух
Пласту, символізувало 100 літній досвід організації, сприяло згуртуванню пластунів та
гідно представляло ювілейну зустріч серед громадськості;
Дизайнерські вирішення повинні бути авторськими, не допускається використання
чужих робіт та елементів дизайну. Відзнака Ювілейної зустрічі повинна відрізнятися від
відзнаки «100 ліття Пласту», затвердженої ГПБ. Можливе використання символіки
Пласту.
Вимоги до учасників.
До участі у конкурсі запрошуються:
Одноосібно, індивідуальні пластуни – дійсні члени організації
Кожен з учасників може скласти не більше трьох конкурсних проєктів.
Конкурс проводиться у два етапи:
I етап – протягом одного календарного місяця, під час якого конкурсне журі відбере 12
найкращих робіт для участі у другому етапі конкурсу.
II етап – протягом двох календарних тижнів, під час яких роботи будуть розміщені на
порталі Пласту-Україна для громадського обговорення. Конкурсна робота – переможець
громадського обговорення отримає три додаткові бали до конкурсної оцінки журі у
фінальному голосуванні.
Нагороди та відзнаки.
Передбачено присудження таких нагород:
- перша нагорода – безоплатна участь у 1 та 2 етапах ЮМПЗ
- друга нагорода - безоплатна участь лише у 2 етапі ЮМПЗ
- третя нагорода – безоплатна участь лише у 1 етапі ЮМПЗ
Для участи у конкурсі потрібно надати до пр-служби Святкування 100 річчя Пласту за
адресою, вказаною нижче:
- Електронна версія кольорового ескізу роботи (повно кольорова робота) формат
аркуша А-4 (розміри зображення не перевищують 15 см * 15 см);
- Електронна версія чорно-білого ескізу (варіянт виконання) роботи формату А-4;
- Текстове пояснення ідеї та концепції логотипа (1 аркуш формату А4);.
Авторам робіт також слід подати інформацію:
● Ім’я, прізвище
● вік
● курінь
● місто, станиця

Конкурсні роботи прийматимуться до 18:00, 20 грудня 2011 року.
Роботи надсилати на електронну адресу:
umpz.logo@plast.org.ua

Будь іскрою, як мрієш бачити багаття

