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„Ķīmiķu dienas 2019” logo izstrādes
KONKURSA NOLIKUMS
Konkursa mērķis:
Konkursa mērķis ir izveidot „Ķīmiķu dienu 2019” logo, kas tiks izmantots kā galvenā pasākuma
reprezentējošā zīme noformējumos, kreklu apdrukā un visa veida izdales materiālos.
Ķīmiķu dienu 2019 ideja:
Šis gads ir ļoti īpašs, jo tiek atzīmētas veselas trīs iespaidīgas jubilejas - Latvijas Universitātei
100 gadi, Latvijas Universitātes Ķīmijas fakultātei 55 gadi un Mendeļējeva ķīmisko elementu
periodiskajai tabulai 150. Ar šiem notikumiem arī saistīsim 52. Ķīmiķu dienas.

Logo konkursa norises periodi:
1. Darbu iesniegšana līdz 17.03.2019. plkst. 23:59;
2. Ideju izvērtēšana līdz 24.03.2019.
3. Rezultātu paziņošana ne vēlāk kā 27.03.2019.
Konkursa dalībnieki:
4. Konkursā var piedalīties ikviena juridiska vai fiziska persona, vai personu grupa, kas ietver
ne vairāk kā divus cilvēkus;
5. Konkursa dalībnieks drīkst iesniegt ne vairāk kā piecas logo skices;
6. Darbi ir jāiesniedz norādītajos termiņos;
7. Konkursa dalībnieks nedrīkst būt žūrijas loceklis.
Logo tehniskās prasības:
8. Logo ietver:
8.1. Devīzi: „Ķīmiķu dienas 2019”;
8.2. Logo jāietver vismaz viena no trim Ķīmiķu dienu idejā minētajām jubilejām.
9. Darbs tiek iesniegts norādītajos formātos līdz iesniegšanas perioda beigām;
9.1. Facebook un izvērtēšanai: .jpg vai .png. Logo izšķirtspēja 300 dpi;
9.2. Ja logo nav zīmets ar roku un ieskanēta, tā jāiesniedz arī jebkurā vektorgrafiku formā.

9.3. Ja logo ideja satur gradientus, daudzas krāsas vai sīkas detaļas, tā ir jāiesniedz divos
variantos:
9.3.1. Digitālai drukai piemērota - var ietvert vairākas krāsas, gradientus un smalkākas
detaļas;
9.3.2. Auduma apdrukai (sietspiedei) piemērota - nevajadzētu saturēt vairāk par 2 krāsām
(vislabāk 1), bez gradientiem un īpaši smalkām detaļām;
10. Logo var tik zīmēts ar roku, ko uzvaras gadījumā ĶF SP maketētājs digitalizēs. Zīmētos logo
iesūtīt ieskenētus.
11. Konkursa darbam ir jābūt paša dalībnieka veidotam;
Vērtēšanas kritēriji:
12. Vizuāls izteiksmīgums;
13. Logo atbilstība tehniskajām prasībām;
14. Idejas oriģinalitāte;
15. Idejas profesionālais izpildījums.
Konkursa darba iesniegšanas un izvērtēšanas kārtība:
16. Konkursa darbi ir jānosūta uz e-pastu lukfsp@gmail.com līdz attiecīgā termiņa beigām,
ar norādi: „Ķīmiķu logo konkurss 2019”. Vēlams pievienot arī nelielu aprakstu (2-5 teikumos)
izklāstot logo ideju.
17. Logo izvērtēšana notiek vismaz 5 dienas un to sastāda trīs balsu kategorijas:
17.1. LU ĶF SP žūrijas balsojums (40%) – žūriju veido 5 locekļi: priekšsēdētājs, kultūras un
sporta virziena vadītāji, 1 SP biedrs un 1 SP aktīvists. Žūrijas balsojums notiek slēgtā sēdē.
17.2. Facebook „like” balsojums (30%) – visi iesniegtie logo tiek nodoti publiskai balsošanai
Ķīmijas fakultātes facebook lapā. Tiek ņemtas vērā visas pozitīvas emocijas. “Sad” un
“Angry” reakcijas neietekmēs balsojumu un netiks ņemtas vērā.
17.3. Pasniedzēju balsojums (30%) – ĶF SP pārstāvji personīgi dodas pie pasniedzējiem, lai
noskaidrotu, kurš logo variants viņiem patīk vislabāk.
18. Ja balsis sadalās vienādi, noteicošā ir žūrijas komisijas priekšsēdētāja (LU ĶF SP vadītāja)
balss;
19. Vienu labāko darbu izvirza turpmākai izmantošanai “Ķīmiķu dienu” ietvaros un tā autoru
(konkursa dalībnieku) balvas saņemšanai.
20. Konkursa rezultāti tiek paziņoti un publicēti LU ĶF mājas lapā www.kolba.lv ne vēlāk kā
27.03.2019.

Atlīdzība konkursa uzvarētājam:
21. Atlīdzība tiek piešķirta vienam logo, kas izvērtēšanas kārtība atzīts par uzvarētāju.
22. Atlīdzība ir T-krekls (vai divi), kas ir apdrukāts ar izstrādāto logo un pārsteiguma balva.

LU ĶF SP priekšsēdētājs
24.02.2019.
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