Национален конкурс за дизайн и изработване на лого и слоган
за фирмите-партньори в дуална система на обучение
в професионалното образование и обучение в страната
Търговско-промишлена палата – Враца и МОН-Регионално управление на образованието
Враца изпълняват проект Целенасочено изграждане на капацитет за партньорство в
професионалното образование и обучение в Дунавския регион за ефективно модернизиране
на системите за професионално образование и обучение /ПОО/ (Targeted capacity building of
VET partnerships in the Danube Region for the effective modernization of VET systems - Learning
by Doing), Референтен № DTP1-075-4.1, финансиран по Програма за транснационално
сътрудничество „Дунав“ 2014-2020.
Проектът цели подобряване капацитета на заинтересованите страни в процеса на
професионално образование и обучениe чрез подобряване на регионалните, националните и
транснационалните партньорства, за да се улесни прехода на ПОО към по-ефективно
`базирано на работа учене` /БРУ/ в Дунавските държави. По този начин да се развие обхватно
средно образование и схеми за обучение, подпомагащи мобилността на работната сила, която
да съответства на бързо променящите се икономически предизвикателства и нуждите на
бизнеса.
Като резултат от проекта се предвижда: Да се подобри институционалния капацитет и
да се укрепят партньорствата в ПОО - чрез обучителни дейности на ниво заинтересовани лица
и институции, както и на индивидуално ниво, като се ускорява прехода към форми на `
базирано на работа учене ` според актуалното търсене и да се разработят транснационални
средства за подкрепа реформата в ПОО - дългосрочен преход на системите за ПОО,
включително дуално обучение и стажуване. Целта е партньорите в ПОО от Дунавския регион
да разполагат с устойчиви транснационални конвертируеми средства и нагласи за ускоряване
и осъществяване на необходимите комплексни и дългосрочни промени, както
институционални, така и културни и организационни. Да се разработи транснационална
система за описание на ПОО в подкрепа на реформата на професионалното образование и
обучение - подкрепа на проектната визия (изграждане на капацитет у заинтересованите
страни в ПОО за засилване реформата на съществуващите ПОО системи) чрез разработване
на национални/регионални стратегии, включително пътни карти, определящи
отговорностите, правата и задълженията на всяка ключова организация, участваща в ПОО.
По този повод обявяваме „Национален конкурс за дизайн и изработване на лого и
слоган за фирмите-партньори в дуална система на обучение в професионалното образование
и обучение в страната“.
Графичният знак(лого) и слоганът ще бъдат използвани като елемент за графична
идентичност на фирмите-партньори от страната, сключили договори с доставчици на
професионално обучение за „базирано на работа“ учене в реални работни условия.
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Регламентът за използване на логото и слогана ще бъде разработен от българските партньори
по проекта и одобрен от МОН и респективно НАПОО.
КРИТЕРИИ ЗА ДОПУСТИМОСТ
1. Конкурсът е открит и в него могат да участват български и чуждестранни физически и
юридически лица и техни обединения.
2. Авторите, трябва сами да представляват проектите си (лого+слоган), а при
съавторство, да са упоменати всички съавтори.
3. Трети лица не трябва да притежават или имат претенции към участващите в конкурса
проекти (лого+слоган).
4. Всеки автор може да представи до три проекта(лого+слоган), в изготвянето на които е
участвал.
5. Членове на журито нямат право да участват в конкурса.
6. Всички проекти (лого+слоган)трябва да са създадени специално за този конкурс и да
не са участвали в други конкурси преди това.
7. Проектите (лого+слоган) не трябва да копират съществуващи графични знаци и да са
били публикувани под някаква форма.
8. Заявените за участие проекти (лого+слоган) ще бъдат използвани само в рамките и за
целите на конкурса.
ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ
За участие в конкурса ще бъдат допуснати проекти (лого+слоган), които отговарят на
следните технически изисквания:
Всеки проект (лого+слоган) трябва да бъде представен в общо четири варианта – цветен с
надпис, цветен без надпис, черно-бял с надпис и черно-бял без надпис.
Всеки вариант на проект (лого+слоган) трябва да се представи във файлов формат PNG/JPG
с големина мин. 1920x1080px.
Всеки проект трябва да е придружен от текстово описание на концепцията в свободна форма
до 1200 знака и контактни данни (три имена, телефон за връзка) на автора/те/.
Проекти се изпращат на електронен адрес : cci-vr@cci-vratsa.org .
Журито ще разгледа само проекти, които отговарят на условията за участие.
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СРОКОВЕ
Конкурсът ще премине през два етапа:
Проекти (лого+слоган) се приемат на посочения електронен адрес от 12:00 часа на
04.05.2018 г. до 17.00 часа на 30.06.2018 г.
Всички допуснати за участие проекти ще бъдат обявени публично до 12:00 часа на 6 юли 2018
г. в секцията на проекта , както в блога на проекта.
Победителят ще бъде обявен публично до 12:00 часа на 16 юли 2018 г. в секцията на проекта,
както в блога на проекта.
Всеки участник ще получи писмено потвърждение по електронна поща. Ако до два дни от
подаването на проектите не сте получили потвърждение, свържете се с нас чрез указаните
данни за контакт!
ДАННИ ЗА КОНТАКТ
За всички въпроси или проблеми свързани с условията за участие или подаването на
проектите (лого+слоган) за участие в конкурса търсете:
Мариела Петкова / Мария Панайотова – 092 660271, 092 660273, cci-vr@cci-vratsa.org
ОЦЕНЯВАНЕ
1.Всички допуснати до участие проекти ще бъдат оценявани от жури на национално ниво.
2. Националното жури ще избере един проект (лого+слоган), който ще бъде победител.
Журито си запазва правото да не избере победител, ако не бъдат получени подходящи
проекти (лого+слоган).
3.Работата и разискванията на журито са поверителни, а решенията им са окончателни.
НАГРАДА
1. За победителят в Конкурса за лого и слоган се определя парична награда в размер на
500.00 лв.(петстотин лева).
2. В случай, че победителят е лице(а) под 18 години, наградата получава негов
родител или настойник.
АВТОРСКО ПРАВО
1.Участникът/участниците трябва да е/са автор/автори и да притежават авторското
право и неимуществено право за проектите си. Плагиатство, което включва неразрешена
употреба на графични знаци, реч и мисли на друг/и/ автор/и/ и представянето им за свои,
ще доведе до дисквалификация.
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Авторското право на всеки проект принадлежи на автора/авторите, но
авторът/авторите на печелившия проект трябва да даде право на българските партньори по
проекта да ги публикува и използва за каквато и да е цел без възнаграждение. От
победителят/победителите ще се изисква да подпишат официално разрешение за ползване
на трети права, потвърждаващо и описващо условията за публикуване от страна на
българските партньори по проекта.
2.С изпращането на всеки проект за участие в конкурса участниците изразяват
съгласието си, ако са избрани за победител, да предоставят безплатно на българските
партньори по проекта правото да използва печелившия проект по всякакъв начин и чрез всяка
медия, включително, без ограничения, правото на публикуване, адаптиране,
разпространение, копиране, показване или превод.
3. Участниците също така дават право на българските партньори по проекта да
предоставят правото на използване на други лица.
ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ И АВТОРСКОТО ПРАВО ВЪРХУ ИЗОБРАЖДЕНИЯ
1. Цялата лична информация, събрана по време на Конкурса, ще се съхранява от
Търговско-промишлена палата – Враца, която ще използва личните данни единствено
за целите на Конкурса.
2. Търговско-промишлена палата – Враца е поела ангажимент да зачита личната
неприкосновеност на потребителите.
3. Името на победителят(те) и техният проект ще бъдат публикувани, а връчването на
наградата може да бъде отразено в медиите под формата на видеозапис и снимки.
Победителят(те) дават право на Търговско-промишлена палата – Враца да публикува
такива видеоизображения или снимки във връзка с конкурса.
Подаването на проекти за лого и слоган означава приемане на правилата.
Неспазването на правилата ще доведе до дисквалифициране.
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