
Pangaea vyhlasuje súťaž o logo!

Občianske združenie Pangaea vyhlasuje súťaž o logo Bielokarpatskej ovocnej iniciatívy. Logo 
sa bude používať na internetovej stránke, pri prezentácii projektu a v propagačných a náučných 
materiáloch. 

Zámerom Bielokarpatskej ovocnej iniciatívy (BOI) je propagovať zachovanie tradičného 
hospodárenia v ovocných sadoch Bielych Karpát a vytvoriť sieť z jednotlivcov, skupín, organizácií, 
škôl, pestovateľov ovocia, odberateľov, spracovateľov ako základ pre rozvoj miestnej komunity pre 
pestovanie, odber a konzumáciu zdravého ovocia. Nositeľom informácií BOI bude internetová stránka
s informáciami o jednotlivých členoch siete a ich ponuke, ekologickom prístupe k hospodáreniu
v ovocných sadoch, zakladaní ovocných sadov, zachovaní tradícií starých a krajových odrôd ovocia, 
zaujímavosťami o ovocí, ovocinárstve a regióne. 

Autora víťazného loga odmeníme sumou 70 € a exkurziou po ovocných sadoch v Novej Bošáci.

Návrh loga musí spĺňať nasledujúce parametre a podmienky: 

● musí byť ľahko identifikovateľný 

● musí byť na vysokej úrovni esteticky i výtvarne zvládnutý 

● musí byť pútavý, zaujímavý, výstižný, môže byť seriózny, ale aj vtipný

● musí byť jednoduchý a ľahko reprodukovateľný

● jeho súčasťou musí byť názov: Bielokarpatská ovocná iniciatíva alebo jej skratka BOI. Text

               názvu musí byť písaný fontom použiteľným v rôznych grafických programoch. 

● musí byť originálnym dielom autora

Váš návrh loga do súťaže zašlite najneskôr do 15.marca 2013  na adresu 
terezagabrik@gmail.com  ako obrázok v JPEG alebo PDF formáte. K návrhu pripojte prosím meno
a priezvisko autora a kontakt na autora (email alebo telefónne číslo). Víťazný návrh bude musieť 
výherca odovzdať aj vo vektorovom formáte. 

O víťaznom návrhu rozhodnú členovia OZ Pangaea hlasovaním najneskôr do desiatich dní
od uzavretia súťaže. Výsledky súťaže budú zverejnené na webovej stránke nášho občianskeho 
združenia: http://ozpangaea.wordpress.com/ ako aj na     /OZ Pangaea.

Projekt SVK/SGP/OP5/Y2/CORE/2012/014 Návrat k tradičnému a trvaloudržateľnému hospodáreniu v ovocných sadoch 
ako prostriedok zachovania biodiverzity v Bošáckej doline, podporený vďaka programu Malých grantov GEF UNDP.
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