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Правилник интерног конкурса
за израду идејног решења знака и логотипа
Јесења изложба УПИДИВ-а
Члан 01
Удружење ликовних уметника примењених уметности и дизајнера војводине, скраћено
УПИДИВ, са седиштем у улици Илије Огњановића 3, у Новом Саду, мејл:
office@upidiv.org.rs, интернет презентација: www.upidiv.org.rs, расписује интерни конкурс
за израду идејног решења знака и логотипа изложбе Јесења изложба УПИДИВ-а за 2020
годину.
Члан 02
Право учешћа на овом конкурсу имају сви чланови УПИДИВ-а.
Члан 03
Идејно решење знака и логотипа Јесења изложба УПИДИВ-а и његове транспозиције
(црно-бело, негатив, боја) се достављају у дигиталном формату (мин. 3000x3000 px,
*.PDF, *.JPG, *.PNG ...) искључиво на мејл адресу УПИДИВ-а office@upidiv.org.rs
најкасније до 11. oктобра 2020. године.
Члан 04
Управна тела УПИДИВ-а предлажу жири од минимално пет чланова, а изабрани жири ће
на основу бодовног система оценити пристигле радове и изабрати најадекватније.
Организатор конкурса се обавезује да ће о резултатима конкурса обавестити све учеснике
путем електронске поште.
Члан 05
Организатор конкурса задржава право да поништи конкурс, уколико пристигла идејна
решења не задовољавају прописане услове.
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Члан 06
Аутор изабраног идејног решења се обавезује да идејно решење достави као:
- конструкција (није обавезно),
- црно бело,
- негатив,
- у боји (једна боја, две или више са CMYK вредностима),
све у дигиталном векторском формату (*.Ai, *.EPS, *.SVG, *.PDF...) са тачним
пропозицијама (нпр. односи величина, обавезна белина око знака итд.).
Аутору изабраног идејног решења организатор конкурса нуди могућност реализације
графичког дизајна каталога (корице, уводне стране, типске стране...), плаката и позивнице
за изложбу Јесења изложба УПИДИВ-а.
Члан 07
Аутор изабраног идејног решења се обавезује да уступи сва своја ауторска имовинска
права Удружењу ликовних уметника примењених уметности и дизајнера Војводине.
Члан 08
Организатор конкурса се обавезује да ће доделити диплому за прву и евентуално другу и
трећу награду, а од пристиглих радова уколико буџет и организациони услови буду
дозвољавали да приредити изложбу у галерији ФОРМА.
Организатор задржава право да направи селекцију радова уколико обим пристиглих
радова превазилази капацитете галерије.

Напомена: За сва додатна питања се можете информисати у канцеларији УПИДИВ-а
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